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UMOWA STYPENDIALNA 

„LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY” 

 

Nr  DS.VIII.5462..…….2022 

zawarta w dniu ……………………….. w Zielonej Górze, 

 

między: 

 

Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, 

 z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, reprezentowanym przez: 

- ………………………………………… Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego działającego na podstawie 

upoważnienia udzielonego uchwałą nr……………Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia …………….. 

przy kontrasygnacie Alicji Woźniak – Skarbnika Województwa Lubuskiego 

zwanym dalej „Województwem” 

a 

…………………………………………… 
imię i nazwisko ucznia (pesel) 
 
zamieszkałym/ą w …………………………………………………………………….. 

uczęszczający/ą do szkoły ………………………………………………………………………..….. 

zwanym/ą dalej „Stypendystą”. 

 

 

§ 1 

Umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów  

dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów 

ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023 przyjęty Uchwałą  

nr  XLVI/654/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2022 roku zwanym dalej 

Regulaminem.  
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§ 2 

1. Województwo zobowiązuje się wypłacić Stypendyście stypendium zgodne z Regulaminem na okres  

10 miesięcy tj. od dnia 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., w wysokości 600 zł / 800 zł (słownie: 

sześćset złotych/osiemset złotych) miesięcznie. 

2. Stypendium zostanie wypłacane w dwóch równych transzach: pierwsza w terminie 21 dni roboczych 

od daty zawarcia niniejszej umowy, druga do 31 marca 2023 roku. 

3. Województwo zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub  

w przypadku braku środków na jego rachunku bankowym, transza przysługującemu stypendium może 

być wypłacona z opóźnieniem w stosunku do terminu określonegow ust. 2. jednak niezwłocznie po 

ustaniu przyczyn opóźnienia. Z tytułu opóźnienia Stypendyście nie przysługuje prawo do naliczania 

odsetek. 

4. Stypendium zostanie wypłacane ze środków budżetu Województwa oraz środków Unii Europejskiej na 

wskazane przez Stypendystę konto bankowe: 

 

Numer konta: …………………………………………………………………………..…………….  

Właściciel konta: ……………………………………………………………………………………... 

§ 3 

Stypendysta zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Opiekunem dydaktycznym Stypendysty w okresie trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023; 

2) realizowania  Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego w okresie trwania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023, w tym przede wszystkim pracy na 

rzecz osiągnięcia założonych celów i rezultatów edukacyjnych w zakresie przedmiotów 

kierunkowych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium; 

3) złożenia oświadczenia do 31 sierpnia 2023 r. dotyczącego wydatkowania stypendium zgodnie  

z Regulaminem (Załącznik nr 1 do Umowy) i  wypełnionej ankiety ewaluacyjnej dla stypendysty 

(Załącznik nr 2 do Umowy); 

4) złożenia oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 3 do Umowy); 

5) niezwłocznego informowania Województwa o: 

a) skreśleniu z listy uczniów, zmianie szkoły lub przerwaniu nauki w szkole, 

b) zmianie adresu do korespondencji, 

c) zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 4, 
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d) otrzymaniu innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego  

lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, 

twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr 

XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku (Dz. Urz. 

Woj. Lub. poz. 2026). 

6) przekazywania Opiekunowi dydaktycznemu Stypendysty wszystkich informacji niezbędnych do 

sporządzania sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego; 

7) niezwłocznego poinformowania Wydziału Projektów Społecznych w Departamencie 

Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o zaprzestaniu 

sprawowania opieki dydaktycznej przez dotychczasowego opiekuna i/lub jego zmianie; 

8) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Województwo i/lub Instytucję 

Zarządzającą RPO-L2020 (Zarząd Województwa Lubuskiego) w zakresie dotyczącym 

realizowanego Projektu w szczególności wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz odpowiedzi na 

pytania kierowane telefonicznie lub e-mailowo; 

9) Stypendysta zobowiązany jest do przechowywania dowodów finansowych potwierdzających 

wydatkowanie przyznanego stypendium, zarówno w czasie trwania projektu, jak i w okresie 

trwałości, tj. przez 5 lat od zakończenia projektu. W tym okresie Stypendysta może zostać 

wezwany do przedłożenia oryginałów dokumentów finansowych poniesionych wydatków. 

§ 4 

Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium może nastąpić w przypadkach określonych  

w § 10 Regulaminu.  

§ 5 

Stypendysta oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia; 

2) spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do udziału w przedmiotowym projekcie. 

§ 6 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Stypendysta podpisując niniejszą umowę jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 9 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze Stron. 

2. Integralną część umowy stanowi: 

- Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium, 

- Załącznik nr 2: Ankieta ewaluacyjna dla stypendysty, 

- Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu. 

 

 

 

 

      ……………………………………….…….                          
(podpis Województwa)  

 
 

                                                                                              ……........................................................................ 
 (Pełnoletni Stypendysta  

lub rodzic/opiekun prawny) 
 

     ……………………………………….…….    
(podpis Województwa)  

 

 


