
 
UMOWA Nr ……./202…. 

o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo 
 

zawarta w dniu …………….. 202…..r. w Szczecinie 
 
 
 

pomiędzy 
Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą 70 -540 Szczecin, ul. Korsarzy 34,  
NIP  851-28-71-498 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach: 
 

1. ……………………………………………………………..………. - ………………………………..………………………………….. 
2.  ………………………………………………………..……..…… - …………………………………..………………………………… 

 
zwanym dalej „Województwem” 
 
a 

Panią/Panem……………….zamieszkałą/ym ul………………, PESEL...................studentem ……………. roku 

kierunku pielęgniarstwo w uczelni......................................................, zwaną/ym w dalszej części 

umowy „Stypendystą".  

 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/400/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 
maja 2022 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie 
stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2600)   
w związku z  Uchwałą Nr …………………../22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
………………. 2022 r.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów 
kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023 oraz Uchwałą Nr 
…………………../22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ………………. 2022 r.  w sprawie 
przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo 
 
 - strony zawierają umowę o następującej treści:  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków przyznawania, wysokości stypendium, 
warunków wypłacania oraz jego zwrotu. 

2. Stypendysta zobowiązuje się do: 
a) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów oraz przedłożenia 

zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię - w terminie 14 dni od 
rozpoczęcia każdego semestru,  

b) podjęcia pracy w podmiocie leczniczym dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Zachodniopomorskie przez okres minimum 3 lat, niezwłocznie po 
zakończeniu nauki objętej programem studiów po uzyskaniu pełnego prawa do 
wykonywania zawodu, jednak nie później niż 60 dni po jego uzyskaniu. 

 
§ 2 

1. Województwo zobowiązuje się do przekazania stypendium w wysokości 1 000 zł brutto 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) miesięcznie.  



2. Kwota stypendium będzie wypłacana na rachunek bankowy Stypendysty  
Nr .................................................................................................................................................  
po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeśli zachodzi taka potrzeba). 

3. Stypendium będzie wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca w okresie, na który przyznano 
stypendium, z wyłączeniem stypendium przysługującego w miesiącach październik, listopad 
oraz grudzień 2022 r., które zostanie wypłacone łącznie w terminie do 23 grudnia 2022 r. 

 
§ 3 

1. Województwo zastrzega sobie prawo do:  
a) kontroli Stypendysty pod względem: zgodności danych podanych we wniosku ze 

stanem faktycznym, spełniania warunków, o których mowa w Uchwale XXXIV/400/22 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.  w sprawie 
określenia zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium 
dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 
2600)   oraz w niniejszej umowie,  

b) żądania od Stypendysty przedstawiania zaświadczeń z uczelni o odbywaniu studiów. 
2. W ramach zawartej umowy Województwo może występować do:  

a) uczelni medycznej z prośbą o potwierdzenie statusu studenta oraz uczestnictwa w 
zajęciach przewidzianych programem studiów,  

b) podmiotu leczniczego dla którego jest podmiotem tworzącym, w którym Stypendysta 
podejmie pracę celem potwierdzenia statusu pracownika, przez okres minimum 3 lat. 

 
§ 4 

1. W trakcie obowiązywania umowy Stypendysta zobowiązuje się do pisemnego poinformowania 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w terminie 14 
dni o:  

a) zmianie adresu zamieszkania,  
b) zmianie numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki 

finansowe z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
c) innych zmianach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.  

2. Stypendysta zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Województwa 
Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni o:  

a) powtarzaniu semestru, przerwaniu studiów lub zawieszeniu statusu studenta, 
b) ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza, 
c) uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, 
d) podjęciu zatrudnienia w podmiocie leczniczym dla którego podmiotem tworzącym jest 

Województwo. 
3. Informacje o których mowa w ust. 1 i 2 Stypendysta składa w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, osobiście, pocztą lub za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  

 
§ 5 

W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Stypendysty, skutkujących koniecznością 
przerwania toku studiów lub powtarzania semestru, umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana za 
porozumieniem stron bez żądania zwrotu przekazanego stypendium. 

 
§ 6 

1. Umowa o stypendium rozwiązuje się automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych 
oświadczeń stron, a Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium w 
przypadku: 

a) ustalenia, że przedłożone oświadczenia lub dokumenty są niezgodne z prawdą,  



b) nieprzedłożenia zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię - w 
terminie 14 dni od rozpoczęcia każdego semestru,  

c) rezygnacji z prawa do stypendium przez Stypendystę, 
d) utraty statusu studenta, 
e) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, 
f) niedotrzymania warunków umowy stypendialnej 

– w terminie 30 dni od wystąpienia powyższych zdarzeń, wraz z odsetkami ustawowymi 
liczonymi od dnia następnego po dniu wystąpienia zdarzenia zobowiązującego studenta do 
zwrotu przyznanego stypendium. 

2. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w przypadku wystąpienia zdarzeń, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1-6. 

3. Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa w 
§ 6 ust. 1. 

4. Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy o numerze 43 1090 2268 0000 0001 4817 0003 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 
§ 7 

Stypendysta wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z przyznaniem i 
wypłatą stypendium.  

 
§ 9 

W ramach niniejszej umowy Stypendysta zobowiązuje się do godnego reprezentowania udzielającego 
stypendium oraz do zdobywania i pogłębiania wiedzy.  

 
§ 10 

Stypendysta oświadcza, że są mu znane zapisy Uchwały XXXIV/400/22 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania przez 
Województwo Zachodniopomorskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku 
pielęgniarstwo (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2600). 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). 
 

§ 13 
Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Województwa. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
WOJEWÓDZTWO        STYPENDYSTA 


