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      Załącznik Nr 7 
                                                                       do Regulaminu przyznawania i realizacji 
                                                                       stypendiów   naukowych Prezydenta Miasta 
                                                                       Szczecin dla studentów i doktorantów                                                                

 
 

UMOWA NR.............................................. 
Nr Centralnego Rejestru Umów UM............................ 

 
zawarta w dniu …………………………… 

pomiędzy: 
 

Gminą Miasto Szczecin  
adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 
NIP 851-030-94-10, REGON 000599824 
 
którą reprezentuje: 
Pan Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin 
 
a 
 
……………………………………………, zamieszkałym w…………………………. przy ul. 

…………………..…..…, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr …………….………., 

wydanym przez …………………………………..…..….., PESEL: …………..…………...…, 

zwaną/ym dalej „Stypendystą/stką* ”,  
 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

1. Realizując program stypendialny na rok akademicki …………………… Gmina Miasto 
Szczecin zobowiązuje się do przekazania Stypendyście kwoty ………….……zł brutto 
(słownie: …………………………………………) z tytułu stypendium naukowego 
Prezydenta Miasta Szczecin w związku z podjęciem/kontynuacją∗ przez Stypendystę/stkę 
studiów na kierunku…………………………………………….…………………………, 
specjalności………………………………………….……………………………………… 

2. Wypłata stypendium zostanie dokonana w sześciu/dwunastu* ratach po …..………zł 
brutto miesięcznie, przez okres jednego/dwóch* semestrów począwszy od ………….…… 
do ……………………, przelewem na konto bankowe Stypendysty/stki numer:  
…………………………....…..….… w banku: ……………………………………………. 

3. Pierwsza rata stypendium wypłacona zostanie w terminie do 14 dni od dnia podpisania 
umowy. Pozostałe raty będą przelewane na konto Stypendysty …… dnia kaŜdego 
miesiąca, z tym, Ŝe począwszy od drugiego semestru wypłata uzaleŜniona jest od 
spełnienia warunku określonego w § 3, ust. 1. 

4. W przypadku, gdy student lub doktorant ukończy studia przed terminem regulaminowym 
przewidzianym dla ich ukończenia, pozostałą kwotę Stypendium otrzymuje jednorazowo 
za okres stanowiący róŜnicę między datą ukończenia studiów a datą graniczną określoną 
w niniejszej umowie.  

                                                           
∗ niepotrzebne skreślić 
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5. Zaproszenie lub skierowanie Stypendysty na studia zagraniczne w trakcie trwania lub po 
zakończeniu studiów w kraju nie powoduje utraty prawa do stypendium, pod warunkiem, 
Ŝe spełnia on pozostałe wymagania dla uzyskania stypendium. 

6. Stypendium jest przyznawane niezaleŜnie od innych wyróŜnień, nagród finansowych i 
stypendiów pochodzących z innych źródeł. 

7. Stypendium jest przychodem podlegającym opodatkowaniu wg przepisów ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
§ 2 

Stypendysta oświadcza, Ŝe dane podane we wniosku o stypendium i stanowiące podstawę 
przyznania stypendium są zgodne z prawdą. 

 
§ 3 

1. Stypendysta zobowiązuje się na koniec miesiąca następującego po zakończeniu 
pierwszego semestru otrzymywania stypendium przedstawić informacje potwierdzające 
spełnianie wymagań określonych w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów 
Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. 

2. Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta 
Szczecin za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Miasta o: 
1) zmianie miejsca zamieszkania, 
2) przerwaniu studiów, 
3) skreśleniu z listy studentów lub przerwaniu przewodu doktorskiego, 
4) przebywaniu na urlopie powodującym przerwanie toku studiów, 
5) przedłuŜeniu sesji lub studiów doktoranckich, 
6) zmianie uczelni lub dyscypliny naukowej, 
7) zmianie zakresu pracy badawczej, 
8) braku postępów w nauce lub zastrzeŜeniach opiekuna naukowego lub promotora do 

postępów w pracy naukowej,  
oraz o wszelkich innych zmianach w stosunku do informacji zawartych we wniosku a 
stanowiących podstawę przyznania stypendium. 

3. Stypendysta zobowiązuje się do kontynuowania nauki lub/i pracę na terenie Szczecina, 
lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar 
Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów i coroczne 
potwierdzanie tego faktu przez złoŜenie w Urzędzie Miasta Szczecin jednego z 
dokumentów wskazanych w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów 
Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. 

4. Niespełnienie warunku określonego w ust. 3, powoduje konieczność zwrotu pobranych 
kwot stypendium w wysokości proporcjonalnej do okresu nie wywiązania się z tego 
zobowiązania. 

 
§ 4 

1. Stypendysta traci prawo do stypendium Prezydenta Miasta Szczecin w przypadku, gdy: 
1) przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium, o których mowa w 

§ 3, ust. 1 lub 2 Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów Prezydenta Miasta 
Szczecin dla studentów i doktorantów, 

2) utracił status studenta lub doktoranta na wskazanej w umowie uczelni, 
3) podał nieprawdziwe dane we wniosku, 
4) nie złoŜył w terminie wymaganych dokumentów i informacji. 
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2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2, wypłata stypendium moŜe być wstrzymana. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Komisji 
Stypendialnej. 

3. W przypadku utraty uprawnień do stypendium, jego wypłata zostaje wstrzymana od dnia 
najbliŜszego terminu wypłaty. 

4. W przypadku utraty statusu studenta lub doktoranta w okresie, na który stypendium 
zostało przyznane i wypłacone, stypendysta jest zobowiązany do zwrotu kwot 
otrzymanych po dniu utraty uprawnień do jego pobierania.  

5. Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu niesłusznie pobranego stypendium wraz 
z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania. 

6. Odmowa zwrotu środków o których mowa w ust. 5  skutkować będzie podjęciem działań 
prawnych przez Prezydenta Miasta Szczecin w celu ich odzyskania. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 7 
1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy finanse publiczne oraz postanowienia Regulaminu 
przyznawania i realizacji stypendiów Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i 
doktorantów. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
miejscowo właściwy dla Gminy Miasto Szczecin. 

 
§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzech dla 
Gminy Miasto Szczecin i jednym dla Stypendysty. 
 
 
 
 
             Stypendysta      Prezydent Miasta Szczecin 
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