
Umowa o realizację wypłaty grantu Santander Universidades dla najlepszych doktoratów UMCS 

 

Umowa nr………… zawarta dnia……………..w Lublinie, pomiędzy: 

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Plac im. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, 

reprezentowanego przez prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora Uniwersytetu, 

występujący w dalszej części umowy jako „Uniwersytet”  

a 

Imię Nazwisko……………………………………. 

Dane Adresowe…………………………………. 

doktoratem/ UMCS występującym w dalszej części umowy jako „Doktorant”, występujący wspólnie w 

dalszej części umowy jako „Strony”. 

 

§1  

Umowa określa sposób wypłaty grantu przez Uniwersytet na rzecz Doktoranta. 

§2 

Środki pieniężne na wypłatę grantu zapewnia Fundacja Santander Bank Polska S. A., wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120807, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- 

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, NIP 8971635900, REGON 93219814700000, Aleja Jana Pawła II 

17, Warszawa 00-854, występująca w dalszej części umowy jako „Fundacja” 

§3 

Wysokość grantu wynosi …………………………….. brutto (słownie:        ) i będzie pomniejszona o należny 

podatek. 

§4 

1. Grant zostanie wypłacony w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na 

rachunek…………………………………….w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

prowadzony przez Santander Bank Polska, którego doktorant  jest posiadaczem, jednakże nie 

później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. 

2. Uniwersytet zastrzega, że w przypadku okoliczności niezależnych od UMCS w Lublinie 

stypendium będzie wypłacone niezwłocznie po ustaniu opóźnienia. 

§5 

Integralną część niniejszej umowy stanowi treść Regulaminu przyznawania Grantu Santander 

Universidades dla najlepszych doktoratów UMCS  

§6 

1. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przyznawania Grantu Santander 

Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS oraz w stosunku do niego nie zachodzą 

okoliczności wymienione w $ 3 powyższego Regulaminu. 



2. Doktorant oświadcza również, że w chwili podpisania niniejszej umowy posiada status doktoranta 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w szczególności do dnia 30 listopada 2021 r. uzyskał zaliczenie 

wszystkich wymaganych przedmiotów oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy przewidziane 

planem w letniej sesji egzaminacyjnej. 

§7 

1. W przypadku gdy Doktorant straci status „doktoranta”, na skutek okoliczności przewidzianych w $ 

30 ust. 1 -3 Regulaminu studiów, obowiązany jest do zwrotu 50 % wartości otrzymanej nagrody. 

2. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia w którym zaistniała jedna z okoliczności, przewidziana w 

ust.1. 

3. Zwrot następuje na rachunek bankowy nr…………………………. 

4. Za datę zwrotu uważa się dzień w którym środki pieniężne zostaną zaksięgowane na rachunku 

bankowym, o którym mowa w ust 3. 

§8 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Uniwersytetu. 

 

 

……………………………………..      ………………………………….. 

 

 


