Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXXIV/576/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 września 2016 r.

Umowa Nr…………………
zawarta w dniu ......................

pomiędzy
1. Miastem Poznań, mającym siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, reprezentowanym
przez:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
a
2. Stypendystą Panem/Panią.........………………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………
a
3. Organizatorem stażu:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez ......................................................................................................
……………………………………………………………………………

o następującej treści:
Zobowiązania Miasta
§1
Miasto Poznań, mając na względzie promowanie uzdolnionej młodzieży, przyznaje
stypendium w wysokości..................................... brutto na pokrycie kosztów stażu,
przygotowującego Stypendystę do podjęcia zatrudnienia u Organizatora stażu.

§2
Miasto Poznań przyznaje stypendium, o którym mowa w § 1 umowy, na okres ............
miesięcy.
§3

Miasto Poznań dokona comiesięcznej wypłaty stypendium do dnia ……. każdego miesiąca
na rachunek bankowy Stypendysty
Nr ……………………………………………..
w banku………………………………………………

Zobowiązania Stypendysty

§4
Stypendysta zobowiązany jest do odbycia stażu u Organizatora stażu, o którym mowa w § 1
umowy, w terminie od dnia ………………… do dnia ………………...
§5
Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta Poznania, w terminie
jednego miesiąca od dnia ukończenia stażu, pisemnego sprawozdania zawierającego opis
przebiegu stażu oraz wykorzystania przyznanego stypendium z wyszczególnieniem celu, na
jaki stypendium zostało przeznaczone, a także sposobu realizacji obowiązków nałożonych
na niego w § 7 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów (załącznik Nr 1 do uchwały Nr
............................................. Rady Miasta Poznania z dnia .............................. r.) oraz opinii
Organizatora stażu, zawierającej ocenę sposobu realizacji zadań przez Stypendystę podczas
stażu.
§6
Stypendysta zobowiązany jest do podania adresu zamieszkania w trakcie odbywania stażu
oraz informowania Miasta Poznania o zmianie adresu w trakcie stażu.

Zobowiązania Organizatora stażu
§7
Organizator stażu zobowiązany jest przedłożyć Prezydentowi Miasta Poznania dokument
potwierdzający przyjęcie Stypendysty na staż, o którym mowa w § 1 umowy.
§8
1. Organizator stażu zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę Stypendystę
po odbyciu przez niego stażu, w terminie nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia
zakończenia stażu, na okres co najmniej 6 miesięcy. Organizator stażu zobowiązany jest
potwierdzić zatrudnienie Stypendysty w formie oświadczenia.
2. Organizator stażu zatrudni Stypendystę, jeżeli ten zostanie przez niego uznany
za odpowiedniego kandydata do pracy. W przypadku, jeżeli Organizator stażu nie uzna

Stypendysty za odpowiedniego kandydata do pracy lub jeżeli opinia, o której mowa w § 5
umowy i w § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów jest negatywna, zobowiązany
jest on zatrudnić na to miejsce innego kandydata. Liczba nowo zatrudnionych
pracowników na okres 6 miesięcy musi odpowiadać liczbie Stypendystów, których staż
został dofinansowany z wykorzystaniem stypendium.
3. W przypadku nieutworzenia lub nieutrzymania nowych miejsc pracy w liczbie określonej
w § 8 ust. 2 przez okres 6 miesięcy Organizator stażu zobowiązany jest pokryć koszty
stażu, który nie skutkował utworzeniem nowego miejsca pracy, tj. zapłacić Miastu Poznań
kwotę stypendium wypłaconego Stypendyście, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania
umowy o pracę.

Postanowienia końcowe
§9
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi wniosek o przyznanie stypendium oraz
Regulamin

przyznawania

stypendiów

dla

studentów

uczelni

wyższych

przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania, stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały Nr ................................. Rady Miasta Poznania z dnia
............................. r., zwany dalej „Regulaminem”.
2. Miasto Poznań może rozwiązać przedmiotową umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przyczyn:
1) dane wskazane we wniosku o przyznanie stypendium będą niezgodne z prawdą;
2) Stypendysta nie przeznaczy stypendium na cel wskazany w niniejszej umowie
i Regulaminie;
3) Stypendysta doprowadzi z własnej winy do przerwania stażu przed terminem
wskazanym w § 4 niniejszej umowy;
4) Stypendysta nie przedłoży sprawozdania, o którym mowa w § 5 umowy oraz § 7 ust.
2 Regulaminu;
5) Stypendysta naruszy dobre imię Miasta Poznania.
W przypadku utraty prawa do stypendium Stypendysta zobowiązuje się do zwrotu
całego pobranego stypendium. Stypendium winno być zwrócone w terminie 14 dni
od daty rozwiązania umowy.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 11
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo
właściwy dla Miasta Poznania.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze stron.

Miasto Poznań

………………..…..…

Stypendysta

…………………………

Organizator stażu

…………………………………

