
 
 
 
  Załącznik Nr 4   
  do zarządzenia Nr 3015/VIII/2012   /12   
  Prezydenta Miasta Łodzi                                 
  z dnia 9 stycznia 2020 r. 
 
   

   WZÓR    
      
UMOWA STYPENDIALNA Nr …………………………………………………………….. 
 
zawarta w dniu …….. ………..2020 roku, pomiędzy Miastem Łódź, z siedzibą: 90-926 Łódź,  
ul. Piotrkowska 104, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632, reprezentowanym przez 
Prezydenta Miasta Łodzi, zwanym dalej Miastem,  
a 
Panią/Panem …………. zamieszkałą/zamieszkałym w ………………………, legitymującą 
się dowodem osobistym nr ……… , PESEL: ………, zwaną dalej Stypendystą/Stypendystką. 

 
Na podstawie uchwały Nr LX/1584/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów  
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury 
Strony ustalają, co następuje:  

§ 1.  
1. Miasto przyznaje Stypendyście/Stypendystce stypendium z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia pn., w wysokości 10.000 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
brutto). 

2. Wypłata stypendium zostanie dokonana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia  
zawarcia niniejszej umowy na konto bankowe Stypendysty/Stypendystki o numerze:  
……………………………………………………………………………………………… 

§ 2. 
1.  Stypendysta/Stypendystka zobowiązana jest do realizacji programu stypendium w terminie 
od dnia ………… 2020 r. do dnia ……….. 2020 r.  
2.  Realizacja programu stypendium powinna być zgodna z opisem zawartym w formularzu 
wniosku o przyznanie w 2020 roku stypendium dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury, stanowiącym załącznik Nr 3  
do zarządzenia  …………….. Prezydenta Miasta Łodzi z dnia ….…….stycznia 2020 r. 
 
3. Stypendysta/Stypendystka oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
4. Stypendysta/Stypendystka przedkłada sprawozdanie końcowe z wykonania 
przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniem o nienaruszalności prawa autorskich osób trzecich,  
w terminie 30 dni od daty zakończenia realizowanego programu.  
 



5. Sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięcia składane jest na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia Nr ……………. Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
……. stycznia  2020 r. 
6. W uzasadnionych przypadkach Stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu 
wykonania programu stypendium i przedstawienia sprawozdania z jego wykonania.  

 
§ 3. 

Stypendysta/Stypendystka zobowiązuje się do:  
1. umieszczania logo Miasta Łodzi na wszystkich materiałach, w szczególności 

promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego 
przedsięwzięcia; 

2. informowania, że przedsięwzięcie jest realizowane ze środków otrzymanych  
od Miasta. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, 
publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych 
dotyczących realizowanego przedsięwzięcia; 

3. poddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym; 
4. przedstawienie na żądanie Miasta, bieżących wyników realizacji przedsięwzięcia; 
5. powiadomienia Miasta o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających 

terminowe wykonanie stypendium, w celu sporządzenia aneksu do umowy.  
 

§ 4. 
1. Miasto zastrzega prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości utworów 

powstałych w ramach przedsięwzięcia stypendialnego na wszelkich polach eksploatacji 
wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych znanych w dniu 
zawarcia umowy w celach promowania Miasta i jego działalności, a w szczególności: 
a) opublikowania utworu lub jego fragmentu w wybranych przez Miasto publikacjach,  

w formie książkowej, gazetach, periodykach lub magazynach, jak również na stronach 
internetowych i w utworach audiowizualnych, 

b) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu lub jego fragmentu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

c) łączenia (kompilacji) utworu lub jego fragmentów z innymi utworami w ramach 
podejmowania działań na polach eksploatacji określonych w pkt 1 i 2.  

2. Licencja udzielona w ust. 1 uprawnia Miasto do korzystania z utworu w okresie pięciu lat 
od powstania utworu i jest nieograniczona terytorialnie, tzn. obejmuje terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkich innych państw. Po upływie okresu opisanego  
w ust. 1 licencja trwać będzie dalej jako udzielona na czas nieoznaczony. 

 
§ 5. 

 
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia siły 

wyższej, za którą strony nie ponoszą odpowiedzialności, a która uniemożliwia wykonanie 
umowy. 

2. Stypendysta/Stypendystka bez pisemnej zgody Miasta nie może odstąpić od wykonania 
programu stypendium lub powierzyć realizację przedsięwzięcia innej osobie. 

 
 
 
 



 
 § 6. 

1. Niezrealizowanie programu stypendium oraz nieuzupełnienie stwierdzonych uchybień lub 
braków formalnych w sprawozdaniu końcowym, stanowi podstawę do odstąpienia przez 
Miasto od umowy i do żądania zwrotu przekazanych środków wraz z ustawowymi 
odsetkami.  

2. Po otrzymaniu wezwania do zwrotu wypłaconego stypendium Stypendysta/Stypendystka 
zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Miasta o numerze  
94 1560 0013 2026 0000 0026 0022 Getin Bank S.A w Katowicach w terminie 30 dni  
od dnia wezwania. 

§ 7. 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Miasta. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
 
 
    Stypendysta/Stypendystka        Miasto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


