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UMOWA STYPENDIALNA 

 

zawarta w dniu ……………………., pomiędzy: 

 

 

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130,  

80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  

KRS 0000033455, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-000-11-90, z kapitałem zakładowym 

wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej: ENERGA-OPERATOR SA, 

a 

 

Panem ………………………………. 

Zwanym dalej Stypendystą 

 

Zważywszy, że: 

 

1) w dniu 25 września 2018 roku, pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA, a Politechniką Gdańską – 

Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki została zawarta Umowa o współpracy (dalej: Umowa  

o współpracy), 

2) Stypendysta spełnił wymagania do uzyskania stypendium, określone w Regulaminie przyznawania 

stypendiów fundowanych przez ENERGA-OPERATOR SA (dalej: Regulamin), który stanowi 

załącznik do Umowy o współpracy,  

3) Stypendysta jest zobowiązany do zawarcia umowy cywilnoprawnej z ENERGA-OPERATOR SA,  

zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 7 Umowy o współpracy. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. ENERGA-OPERATOR SA przyznaje Stypendyście miesięczne stypendium w wysokości brutto  

2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) przez okres kolejnych piętnastu miesięcy 

kalendarzowych począwszy od dnia 1 października 2018 roku, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej 

umowy. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w okresach miesięcznych na konto bankowe 

wskazane przez Stypendystę, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który 

przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Stypendium za miesiące: październik, listopad, grudzień 2018 roku zostanie wypłacone w terminie 

do dnia 20 grudnia 2018 roku.  
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§ 2 

 

1. Stypendysta zobowiązany jest do: 

1) osiągnięcia w okresie obowiązywania niniejszej umowy średniej ocen za każdy semestr studiów 

nie niższej, niż średnia dla wszystkich studentów na roku Stypendysty, 

2) zakwalifikowania się na semestr studiów, w czasie którego dokonywana jest wypłata stypendium, 

3) odbycia w ENERGA-OPERATOR SA wakacyjnej praktyki studenckiej,  o ile ENERGA-OPERATOR 

SA żądanie takie Stypendyście przedstawi. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może 

dotyczyć jednej wakacyjnej praktyki przewidzianej w programie studiów, a ENERGA-OPERATOR 

SA nie jest zobowiązana do wypłaty Stypendyście wynagrodzenia za jej odbycie,  

4) nie świadczenia w czasie pobierania stypendium pracy ani w ramach stosunku pracy, ani w oparciu 

o jakąkolwiek  inną podstawę prawną – na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 

konkurencyjną wobec ENERGA-OPERATOR SA.  

5) przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu tematycznego zaproponowanego  

lub zaakceptowanego przez ENERGA-OPERATOR SA. 

 

§ 3 

 

1. ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest do: 

1) zapewnienia Stypendyście warunków niezbędnych do realizacji praktyki studenckiej, o której mowa 

w § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy, a w szczególności do zapewnienia mu w zakresie 

posiadanych możliwości stanowiska szkoleniowego wyposażonego w niezbędne urządzenia  

i materiały, 

2) przeszkolenia Stypendysty odbywającego praktykę studencką w zakresie BHP i instruktażu 

stanowiskowego, 

3) zapoznania Stypendysty odbywającego praktykę studencką z organizacją pracy oraz z przepisami  

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA, 

4) zapewnienia Stypendyście odbywającemu praktykę studencką pomieszczenia do przechowywania 

odzieży i przyborów szkolnych, a także dostępu do urządzeń higienicznych i sanitarnych, 

5) wyznaczenia dla Stypendysty, który przygotowuje pracę dyplomową związaną z działalnością 

ENERGA-OPERATOR SA, opiekuna spośród pracowników ENERGA-OPERATOR SA 

posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki pracy. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku złożenia Stypendyście przez ENERGA-OPERATOR SA po zakończeniu przez niego 

kształcenia, lecz nie później niż  w okresie do 3 miesięcy od zakończenia zajęć dydaktycznych  

na I stopniu studiów oferty pracy, Stypendysta  zobowiązany jest do przyjęcia oferty pracy  

na stanowisku zbieżnym z jego wykształceniem, ze stawką wynagrodzenia nie niższą  

niż obowiązujące wynagrodzenie w ramach Taryfikatora Wynagrodzeń obowiązującego  

w ENERGA-OPERATOR SA dla danego stanowiska.  

2. W przypadku odrzucenia złożonej oferty lub rezygnacji z pracy w okresie krótszym niż 6 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia pracy, Stypendysta  zobowiązany będzie do zwrotu ENERGA-OPERATOR SA 

połowy kwoty otrzymanego stypendium. 

3. Umowa przestaje wiązać Stypendystę w przypadku nie złożenia Stypendyście oferty pracy, o której 

mowa § 4 ust. 1 w terminie 3 miesięcy od ukończenia kształcenia, którego niniejsza umowa 

dotyczy. 
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4. W przypadku gdy po zakończonym kształceniu związanym z niniejszą umową tj. po ukończeniu  

I stopnia studiów Stypendysta podejmie dalsze kształcenie, może on wystąpić  

do ENERGA-OPERATOR SA o zgodę na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3. do czasu 

zakończenia podjętego kształcenia. 

 

§ 5 

 

1. ENERGA-OPERATOR SA uprawniona będzie do  rozwiązania niniejszej umowy z  przyczyn 

leżących po stronie Stypendysty oraz do zaprzestania wypłacania stypendium w przypadku  

gdy spełniony zostanie choćby jeden z poniższych warunków: 

1) Stypendysta nie uzyska wpisu na kolejny semestr studiów, 

2) Stypendysta zostanie skreślony z listy studentów, 

3) Stypendysta osiągnie średnią ocen za poprzedni semestr studiów niższą, niż średnia  

dla wszystkich studentów na roku Stypendysty, 

4) Stypendysta zmieni Wydział, na którym studiuje, na inny, nie objęty patronatem przez  

ENERGA-OPERATOR SA, 

5) Stypendysta odmówi odbycia praktyki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, bądź w czasie  

jej odbywania naruszy porządek, organizację pracy lub zasady BHP obowiązujące  

w ENERGA-OPERATOR SA. 

 

§ 6 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Stypendysty, o których mowa  

w § 5 ust. 1 bądź w przypadku skorzystania przez Stypendystę z uprawnienia, o którym mowa 

powyżej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy   Stypendysta zobowiązany będzie do zwrotu kwoty 

wypłaconej mu jako stypendium przez ENERGA-OPERATOR SA w terminie 30 dni od rozwiązania 

umowy. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach ENERGA-OPERATOR SA może zwolnić 

Stypendystę z obowiązku zwrotu pobranego stypendium w całości lub części. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie lub w postępowaniu 

sądowym przez sąd właściwy dla siedziby ENERGA-OPERATOR SA. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

ENERGA-OPERATOR SA      Stypendysta 

 


