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Załącznik nr 5 do Regulaminem przyznawania 

stypendiów dla studentów, doktorantów i młodych 

naukowców z Własnego Funduszu na Stypendia  

 

UMOWA STYPENDIALNA NR …../…… 

zawarta w Lublinie w dniu........................................  pomiędzy: 

 Uniwersytetem Medycznym w Lublinie z siedzibą pod adresem Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Regon 

0002788716, NIP 712-010-69-11 zwanym dalej Uniwersytetem 

reprezentowanym przez:………………..…………………………………………………………………………………………………… 

a........................................................................................................................................................... ..... 

/imię i nazwisko stypendysty/ 

 

PESEL..............................................zamieszkałym w..........................................kod pocztowy................. 

ulica..........................................………………………………………………………………………………………….................... 

studentem  kierunku …………………………………………..Wydział…….…………………………………… nr albumu 

studenta…………/doktorantem studiów doktoranckich prowadzonych ……………………………nr albumu 

doktoranta Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie ………………………………………../pracownikiem UM w Lublinie 

zatrudnionym w……………………………………… na stanowisku………………………………………. 

zwanym dalej Stypendystą 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest stypendium za wyniki w nauce dla studentów/ stypendium 

naukowe dla doktorantów/ stypendium naukowe dla młodych naukowców 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w wysokości………………………………… , 

słownie:………………….…złotych miesięcznie  na okres od……………….. do…………………….  

2. Stypendium jest finansowane ze środków Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

3. Stypendium zostało przyznane na podstawie wniosku stypendialnego, ocenionego przez 

Komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów, 

doktorantów i młodych naukowców z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

 

§ 2 

Stypendium przekazane będzie w okresach miesięcznych na rachunek bankowy stypendysty: 

……………………………………………………………………………………/nr rachunku/ w banku: 

……………………………. 
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§ 3 

1. Wypłacone stypendium podlega zwrotowi: 

1) w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania stypendium do dnia 

zwrotu stypendium w przypadku podania nieprawdziwych danych 

2) w części wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia utraty statusu uprawniającego do 

pobierania stypendium do dnia jego zwrotu.  

2. Nienależnie pobrane stypendium zwraca się na rachunek bankowy Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie nr ……………………………………………………………………………………………/dane banku/. 

§ 4 

1. Studentowi/doktorantowi, który ukończył studia/kształcenie przed terminem określonym  
w regulaminie studiów/studiów doktoranckich/Szkoły Doktorskiej, stypendium przysługuje 
wyłącznie do dnia ukończenia studiów/kształcenia. 

2. Stypendium nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy studentów/doktorantów i rozwiązania 
umowy o pracę, rezygnacji ze stypendium. 

3. Stypendysta zobowiązany jest do poinformowania Komisji stypendialnej o utracie statusu 
studenta/doktoranta, bądź rozwiązaniu umowy o pracę w ciągu 7 dni od zaistnienia takiej 
sytuacji. 

 
§ 5 

Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów, 
doktorantów i młodych naukowców z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie, który ma zastosowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową. 

 
§ 6 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny. 

 
§ 7 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  
Stron. 
 
 
...............................................                                                                           …………………………………………….. 

    /UNIWERSYTET/             /STYPENDYSTA/                                                                                                               


