
 

 

         Załącznik 
do Uchwały 20/VIII/2019 
Zarządu „MCZ” S.A. w Lubinie 
z dnia 23 maja 2019 r. 

 
R E G U L A M I N  

P R O G R A M U  S T Y P E N D I A L N E G O  „ M C Z ”  S . A .  
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁÓW LEKARSKICH 

§ 1. 

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., zwana dalej „MCZ” S.A. prowadzi 
„Program Stypendialny „MCZ” S.A. dla studentów wydziałów lekarskich”, zwany dalej 
„Programem stypendialnym”. 

§ 2. 

1. Program stypendialny dedykowany jest do studentów kształcących się 
na wydziałach lekarskich uczelni medycznych w Polsce. 

2. Uprawnionym do objęcia Programem stypendialnym jest student, który spełnia 
łącznie następujące warunki: 

a) posiada bezwarunkowy status studenta IV, V lub VI roku studiów; 

b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie 
korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który 
ubiega się o przyznanie stypendium; 

c) wystąpi do „MCZ” S.A. z wnioskiem o przyznanie stypendium;  

d) zawrze umowę o stypendium, w której w szczególności zobowiąże się 
do podjęcia zatrudnienia w „MCZ” S.A., jako lekarz w wymiarze pełnego 
etatu;  

e) zobowiąże się do dokonania wyboru, rozpoczęcia szkolenia 
specjalizacyjnego i uzyskania tytułu lekarza specjalisty w dziedzinie 
medycyny uzgodnionej z „MCZ” S.A., w tym w szczególności w dziedzinie 
chorób wewnętrznych.  

3. „MCZ” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany programu stypendialnego 
bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca, 
o czym niezwłocznie poinformuje osoby objęte Programem stypendialnym. 

§ 3. 

1. Stypendium przyznawane jest na okresy kalendarzowe pokrywające się 
z rokiem akademickim. 

2. Łączny maksymalny okres wypłaty stypendium w IV i V roku studiów wynosi 
12 miesięcy tj. od 01 października danego roku kalendarzowego do 30 września 
następnego roku kalendarzowego  

3. Łączny maksymalny okres wypłaty stypendium w VI roku studiów wynosi 
9 miesięcy tj. od 01 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca 
następnego roku kalendarzowego.  



 

 

4. Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie, do maksymalnej kwoty 
miesięcznej w wysokościach: 

a. dla studentów IV roku studiów do 2 000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100),  

b. dla studentów V roku studiów do 3 000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące 
złotych 00/100), 

c. dla studentów VI roku studiów do 4 000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące 
złotych 00/100). 

5. Stypendium wypłacane jest za każdy miesiąc z dołu do każdego 10-go dnia 
następnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. 

§ 4. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, powinien wpłynąć do Spółki w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
semestru akademickiego. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć;  

a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu 
przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, 

b) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata 
studiów poprzedzające złożenie wniosku. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną 
przez Zarząd „MCZ” S.A. w terminie 21 dni od ich złożenia. 

§ 5. 

1. Szczegółowe warunki realizacji Programu stypendialnego określać będzie 
umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku nieuzyskania tytułu zawodowego lekarza, w terminie do dnia 
30 września planowanego roku zakończenia studiów oraz w pozostałych 
przypadkach określonych w umowie, o której mowa w ust.1, osoba pobierająca 
stypendium zobowiązana będzie zwrócić całość środków finansowych, 
przyznanych i wypłaconych w ramach programu stypendialnego, wraz 
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania poszczególnych kwot 
stypendium na rachunek bankowy wskazany w tej umowie, o której mowa 
w ust.1. 

§ 6. 

Informacje o Programie stypendialnym oraz niniejszy Regulamin wraz z załącznikami 
upublicznia się w szczególności na stronie internetowej www.mcz.pl. 

 

 
 
 
 
 
Załączniki:  
1. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach „Programu Stypendialnego „MCZ” S.A. 

dla studentów kierunków lekarskich” 
2. Umowa o objęcie „Programem Stypendialnym „MCZ” S.A. dla studentów wydziałów lekarskich”.  

http://www.mcz.pl/

