
ZARZĄDZENIE NR 39/2012  

Rektora  Akademii Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru 
umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone usługi 
edukacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 
Na podstawie art. 66, art. 99 ust. 1 oraz art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27  lipca 
2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie wyższym  (Dz.U.  z  2012  roku,  poz.  572  
z późn. zm.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1  
 

Wprowadzam  do  stosowania  przez  podstawowe  jednostki  organizacyjne 
Uczelni wzory umów o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone 
w Uczelni usługi edukacyjne. 

 
§ 2  
 

1. Wzór  umowy  o  świadczenie  usług  edukacyjnych  związanych  
z  kształceniem  na  studiach  niestacjonarnych  określa  Załącznik  nr  1  do 
zarządzenia. 

2. Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych 
na studiach stacjonarnych określa Załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
§ 3  
 

Wzory  umów,  o  których  mowa  w  §  1  mają  zastosowanie  do  umów 
zawieranych ze studentami po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 

 
§ 4  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

REKTOR 
 

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 39/2012  
z dnia 26 lipca 2012 roku  

 
 

WZÓR UMOWY O STUDIA NIESTACJONARNE W AKADEMII WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE  

 
UMOWA 

o studia niestacjonarne I, II1 stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego  
im. Bronisława Czecha W Krakowie 

 
zawarta  w  dniu………………….w  Krakowie  pomiędzy  Akademią  Wychowania 
Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al.  Jana Pawła  II  78,  31‐571 Kraków, 
NIP  675  00  13  52,  zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Uczelnią”  ,  reprezentowaną  
z upoważnienia Rektora przez Dziekana Wydziału ………………………………..………. 
z kontrasygnatą finansową Kwestora …………………………………………..…………….. 
a  
Panem/Panią………………………………………………………......………………………  
zam ……………………………………………………………………………………………  
PESEL ………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria ……...…..  
Nr ……………, zwanym w dalszej części umowy „Studentem”  

 
§ 1  

Przedmiot umowy  
 
Przedmiotem Umowy  jest  określenie warunków  odpłatności  za  niestacjonarne  studia 
wyższe oraz wzajemne prawa i obowiązki stron, zgodnie z art. 99 ust. 1 i 2 oraz art. 160 
ust. 3 ustawy z dnia 27  lipca 2005  r.  ‐ Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. z 2012 roku  
Dz. U. z 2012 roku poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.  

 
§ 2  

Oświadczenia Stron  
 
1. Uczelnia oświadcza, że:  

1) spełnia  wymagania  Ustawy,  oraz  wydanych  na  jej  podstawie  przepisów 
wykonawczych,  a w  tym: warunki  kadrowe  oraz  inne  niezbędne warunki  do 
prowadzenia  kształcenia  na  określonym  kierunku  i  poziomie  kształcenia  oraz 
zobowiązuje  się  je  spełniać  do  końca  planowanego  okresu  studiów  Studenta  
(z  uwzględnieniem  możliwego  wydłużenia  tego  okresu  zgodnie  
z obowiązującym w Uczelni Regulaminem studiów),  
 

                                                           
1 wybrać odpowiednie 
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2) prowadzi  studia  w  oparciu  o  plany  i  programy  przyjęte  przed  rozpoczęciem 

cyklu  kształcenia  i  podane  do wiadomości  studentów  na  stronie  internetowej 
uczelni,  

3) organizację  i  tok  studiów  oraz  związane  z  nimi  prawa  i  obowiązki  Studenta 
określa  Regulamin  studiów  uchwalony  przez  Senat  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  w  Krakowie  i  wprowadzony  Zarządzeniem  Rektora  Nr  16/2012  
z  dnia  27  kwietnia  2012  roku w  sprawie wprowadzenia w  życie  Regulaminu 
studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie, zwany w dalszej części umowy „Regulaminem 
studiów”,  

4) podjęte  przez  Studenta  studia  kończą  się  uzyskaniem  tytułu  zawodowego 
.......……………… do nadawania, którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje 
się  je  utrzymywać  do  końca  planowanego  okresu  studiów  na  kierunku 
wybranym przez Studenta,  

5) opłaty  za  usługi  edukacyjne  pobiera  wyłącznie  za  usługi,  o  których  mowa  
w art. 99 ust. 1 Ustawy.  

2. Student oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Akademii Wychowania Fizycznego 
w  Krakowie  uchwalonym  przez  Senat  i  wprowadzony  Zarządzeniem  nr  1/2012  
z dnia 2 stycznia 2012 roku, Regulaminem studiów, planem studiów oraz Uchwałą 
Senatu nr 35/VI/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zasad pobierania opłat 
za usługi edukacyjne. 

 
§ 3  

Zobowiązania Stron  
 
1. Uczelnia zobowiązuje się wobec Studenta do:  

1) realizacji  programu  kształcenia  na  wybranym  przez  niego  kierunku 
……………...……..………........…  na  niestacjonarnych  studiach  I/II*  stopnia  
w  ………………....  semestralnym  cyklu  kształcenia,  rozpoczynającym  się  
w semestrze ............................. od …………………. 20…….. r. 

2) przeprowadzania  zajęć  dydaktycznych  przez  nauczycieli  akademickich 
posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, 

3) wydania  po  zakończeniu  toku  studiów  dyplomu  zgodnego  z  ukończonym 
kierunkiem studiów i formą kształcenia, 

4) udostępniania  na  stronie  internetowej  Uczelni,  w  terminie  przewidzianym  
w Ustawie i Regulaminie studiów informacji na temat planu i programu studiów, 

5) zapewnienia  Studentowi  pomocy  materialnej,  zgodnie  z  Regulaminem 
przyznawania świadczeń pomocy materialnej, 

6) umożliwienia Studentowi dokonywania okresowej oceny jakości kształcenia, 
7) zapewnienia  Studentowi  czynnego  i  biernego  prawa wyborczego  do  organów 

kolegialnych Uczelni, 
8) przestrzegania praw Studenta przewidzianych w Ustawie i Regulaminie studiów. 
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2. Student zobowiązuje się do: 

1) uczestniczenia  w  zajęciach  dydaktycznych  i  innych  określonych  programem 
studiów  oraz  uzyskania  w  terminie  wymaganych  tym  programem  zaliczeń  
i egzaminów, 

2) postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania postanowień 
Statutu Akademii Wychowania Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie, 
Regulaminu  studiów  oraz  innych  zarządzeń  i decyzji wydanych  przez władze 
Uczelni obowiązujących w trakcie trwania studiów, 

3) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych 
w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania 
tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

 
§ 4  

Wysokość opłat  
 

1. Wysokość  odpłatności  za  niestacjonarne  studia  …………….na  kierunku 
…………..wynosi: 
I rok …………… (słownie:…………………) (I semestr ‐ ........ zł,  II semestr ‐ ........ zł); 
II rok……………(słownie:…………………) (I semestr ‐ ........ zł,  II semestr ‐ ......... zł); 
III rok ………… (słownie:…………………) (I semestr ‐ ........ zł,  II semestr ‐ ......... zł); 

2. Odpłatność za powtarzanie roku  lub semestru na studiach niestacjonarnych równa 
jest  opłacie  za  studia.  Opłatę  pomniejsza  się  o  kwotę  odpowiadającą  opłacie 
ustalonej  dla  studiów  niestacjonarnych  za  powtarzanie  przedmiotów  zaliczonych  
w powtarzanym roku lub semestrze i przepisanych przez dziekana. 

3. Niezależnie  od  opłat,  o  których mowa w  ust.  1  Student  zobowiązuje  się wnosić 
opłaty  za   powtarzanie  zajęć na  z powodu niezadowalających wyników w nauce,  
w wysokości określonej załącznikiem do umowy. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 – 3 nie obejmują: 
1) zajęć  nieobjętych  planem  studiów  i  kursów  dokształcających,  realizowanych  

w oparciu o odrębną umowę, 
2) innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnego, w szczególności 

określonych  w  rozporządzeniach  ministra  właściwego  do  spraw  szkolnictwa 
wyższego (np. za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia 
studiów wyższych oraz ich duplikatów).  

 
§ 5  

Szczegółowe zasady pobierania opłat  
 
1. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 1 wnoszone są w trzech ratach za każdy semestr,  

w następujących terminach i kwotach: 
1) w  semestrze  zimowym  I  roku:  I  rata  ....  zł  do ……………….  ;  II  rata  ....  zł  do 

............; III rata .... zł do ............; 
w  semestrze  letnim  I  roku:  I  rata  .......  zł  do ……………….;    II  rata  ......  zł  do 
............; III rata.... zł do ............; 
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2) w  semestrze  zimowym  II  roku:  I  rata  ....  zł do ……………….  ;  II  rata  ....  zł do 
............; III rata .... zł do ............; 
w  semestrze  letnim  II  roku:  I  rata  .......  zł  do ……………….;    II  rata  ......  zł  do 
............; III rata.... zł do ............; 

3) w  semestrze  zimowym  III  roku:  I  rata  ....  zł do ……………….  ;  II  rata  ....  zł do 
............; III rata .... zł do ............; 
w  semestrze  letnim  III  roku:  I  rata  .......  zł do ……………….;    II  rata  ......  zł do 
............; III rata.... zł do ............; 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć na z powodu niezadowalających wyników w nauce, o 
których mowa w § 4 ust. 2  i 3 wnoszone są przed rozpoczęciem semestru, w trakcie 
którego realizowane są powtarzane zajęcia. 

3. Opłaty  za  usługi  edukacyjne  o  których mowa w  §  4  należy wnosić  na  przyznany 
Studentowi  indywidualny  rachunek  bankowy.  Bank  PEKAO  S.A.  nr  konta: 
.................................................... 

4. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek Uczelni. 
5. Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności, jednak nie dłużej niż 

do 14 dni. 
6. Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych. 
7. Student,  na wezwanie Uczelni,  jest  zobowiązany  do  okazania  dowodu wniesienia 

opłaty. 
8. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe 

na skutek okoliczności  leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku 
wpisania niewłaściwego numeru bankowego. 

9. Jeśli  opłata  za  usługi  edukacyjne  nie  została  uregulowana  pomimo  pisemnego 
wezwania do jej uiszczenia Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu Studenta z listy 
po upływie 14 dni od dnia doręczenia Studentowi wezwania do uiszczenia opłaty. 

 
§ 7  

Termin i warunki obowiązywania umowy  
 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, określony w planie studiów 
i programie kształcenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. W  razie  przedłużenia  okresu  realizacji  studiów  w  przypadkach  wskazanych  
w  Regulaminie  studiów,  okres  obowiązywania  umowy  ulega  odpowiedniemu 
przedłużeniu. 

3. Niniejsza  Umowa  wygasa  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  
w przypadku: 
1) przeniesienia się Studenta na inny kierunek, a także na inny rodzaj studiów, 
2) prawomocnego  skreślenia  Studenta  z  listy  studentów  w  przypadkach 

określonych w Ustawie i Regulaminie studiów, 
3) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 
4) wydalenia  z  uczelni  na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia  Komisji 

Dyscyplinarnej. 
4. Umowa wygasa  z mocy  prawa  z  dniem  złożenia  egzaminu  dyplomowego  przez 

Studenta. 
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§ 8  

Zwrot wniesionych opłat  
 

1. Student  może  domagać  się  zwrotu  wniesionych  opłat  w  całości  w  przypadku 
pisemnej rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem nauczania. 

2. W  przypadku  pisemnej  rezygnacji  ze  studiów  po  rozpoczęciu  nauczania  lub 
skreślenia  z  listy  studentów,  opłata  za  semestr  podlega  proporcjonalnemu 
zmniejszeniu w relacji liczby dni zajęć dydaktycznych od początku semestru do dnia 
rezygnacji  lub  skreślenia, w  stosunku do  liczby dni  zajęć dydaktycznych w  całym 
semestrze.  Studentowi  przysługuje  zwrot  wpłat  w  części  przekraczającej  
zmniejszoną opłatę za semestr. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe  
 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie 

obowiązującego  prawa,  a  w  szczególności  przepisy  Ustawy,  Statutu  Uczelni, 
Regulaminu Studiów oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę  sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden dla Uczelni 
oraz jeden dla Studenta. 

4. Student  wyraża  zgodę  na  związane  z  realizacją  umowy  przetwarzanie  swoich 
danych osobowych przez Uczelnię, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r.  
o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 
 
Student                 W imieniu Uczelni  

....................................................               .....................................................  
Kwestor  

....................................................  
Dziekan Wydziału  
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Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 39/2012  
z dnia 26 lipca 2012 roku  

 
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE 
ŚWIADCZONE NA RZECZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH 
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W 

KRAKOWIE  
 

UMOWA  
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE NA 
RZECZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH AKADEMII WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE  
 
 

zawarta  w  dniu………………….w  Krakowie  pomiędzy  Akademią  Wychowania 
Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al.  Jana Pawła  II  78,  31‐571 Kraków, 
NIP 675 00 13 52, zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią”  
reprezentowaną  z  upoważnienia  Rektora  przez  Dziekana  Wydziału 
………………………………………....…………………………………………………………. 
z kontrasygnatą finansową Kwestora ………………………………………………....……  
a  
Panem/Panią………………………………………………………………………….......……  
zam. ……………………………………………………………………………………………  
PESEL………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria ………...…  
Nr ……………, zwanym w dalszej części umowy „Studentem”  

 
§ 1  

Przedmiot umowy  
 

Przedmiotem Umowy  jest  określenie warunków  odpłatności  za  usługi  edukacyjne  na 
studiach  wyższych  stacjonarnych  oraz  wzajemne  prawa  i  obowiązki  stron,  zgodnie  
z  art.  99  ust.  1  i  ust.  2  oraz  art.  160  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005r.  ‐  Prawo  
o  szkolnictwie wyższym  (t.j.  z  2012  roku Dz.U.  z  2012  roku,  poz.  572  z  późn.  zm.), 
zwanej dalej Ustawą.  

 
§ 2  

Oświadczenia Stron  
 

1. Uczelnia oświadcza, że: 
1) spełnia  wymagania  Ustawy  oraz  wydanych  na  jej  podstawie  przepisów 

wykonawczych,  a w  tym: warunki  kadrowe  oraz  inne  niezbędne warunki  do 
prowadzenia  kształcenia  na  określonym  kierunku  i  poziomie  kształcenia  oraz 
zobowiązuje  się  je  spełniać  do  końca  planowanego  okresu  studiów  Studenta  
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(z  uwzględnieniem  możliwego  wydłużenia  tego  okresu  zgodnie  
z obowiązującym w Uczelni Regulaminem studiów), 

2) prowadzi  studia  w  oparciu  o  plany  i  programy  przyjęte  przed  rozpoczęciem 
cyklu  kształcenia  i  podane  do wiadomości  studentów  na  stronie  internetowej 
uczelni, 

3) organizację  i  tok  studiów  oraz  związane  z  nimi  prawa  i  obowiązki  Studenta 
określa  Regulamin  studiów  uchwalony  przez  Senat  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  w  Krakowie  i  wprowadzony  Zarządzeniem  Rektora  Nr  16/2012  
z  dnia  27  kwietnia  2012  roku w  sprawie wprowadzenia w  życie  Regulaminu 
studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie, zwany w dalszej części umowy „Regulaminem 
studiów”, 

4) podjęte  przez  Studenta  studia  kończą  się  uzyskaniem  tytułu  zawodowego 
.......……………… do nadawania, którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje 
się  je  utrzymywać  do  końca  planowanego  okresu  studiów  na  kierunku 
wybranym przez Studenta, 

5) pobiera się opłaty wyłącznie za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 
1 Ustawy. 

2. Student oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Akademii Wychowania Fizycznego  
w  Krakowie  uchwalonym  przez  Senat  i  wprowadzony  Zarządzeniem  nr  1/2012  
z dnia 2 stycznia 2012 roku, Regulaminem studiów oraz planem studiów, Uchwałą 
Senatu nr 35/VI/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zasad pobierania opłat 
za usługi edukacyjne. 

§ 3  
Zobowiązania Stron  

 
1. Uczelnia zobowiązuje się wobec Studenta do: 

1) zapewnienia  możliwości  powtarzania  zajęć  w  związku  z  realizacją  programu 
kształcenia na wybranym przez niego kierunku ……………...……..………........… 
na  stacjonarnych  studiach  I/II*  stopnia w ………………....  semestralnym  cyklu 
kształcenia,  rozpoczynającym  się  w  semestrze  .............................  od 
…………………. 20…….. r. 

2) umożliwienia,  w  miarę  wolnych  miejsc  w  grupach  dziekańskich,  udziału  
w zajęciach innych roczników i specjalności poza dodatkowym limitem punktów 
ECTS, 

3) przeprowadzania  zajęć  dydaktycznych  przez  nauczycieli  akademickich 
posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, 

4) udostępniania  na  stronie  internetowej  Uczelni,  w  terminie  przewidzianym  
w Ustawie i Regulaminie studiów informacji na temat planu i programu studiów 
oraz na temat wysokości i terminu wnoszenia opłat za kształcenie. 

2. Student zobowiązuje się do: 
1) uczestniczenia  w  zajęciach  dydaktycznych  i  innych  określonych  programem 

studiów  oraz  uzyskania  w  terminie  wymaganych  tym  programem  zaliczeń  
i egzaminów, 
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2) postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania postanowień 
Statutu Akademii Wychowania Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie, 
Regulaminu  studiów  oraz  innych  zarządzeń  i decyzji wydanych  przez władze 
Uczelni obowiązujących w trakcie trwania studiów, 

3) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych 
w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania 
tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

 
§ 4  

Rodzaje i wysokość opłat oraz ich zmiany  
 

1. Student zobowiązuje się wnosić opłaty za: 
1) powtarzanie  określonych  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  z  powodu 

niezadawalających wyników w nauce, 
2) korzystanie  z  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  poza  dodatkowym  limitem 

punktów ECTS. 
2. Wysokość odpłatności za powtarzanie roku lub semestru na studiach …………….na 

kierunku …………..wynosi: 
I rok …………… (słownie:…………………) (I semestr ‐ ........ zł,  II semestr ‐ ........ zł); 
II rok……………(słownie:…………………) (I semestr ‐ ........ zł,  II semestr ‐ ......... zł); 
III rok ………… (słownie:…………………) (I semestr ‐ ........ zł,  II semestr ‐ ......... zł); 

3. Odpłatność  za  powtarzanie  roku  lub  semestru  pomniejsza  się  o  kwotę 
odpowiadającą  opłacie  ustalonej  za  powtarzanie  przedmiotów  zaliczonych  
w powtarzanym roku lub semestrze i przepisanych przez dziekana. 

4. Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów określa załącznik do umowy. 
5. Informację  o  wysokości  opłat  za  usługi  edukacyjne  oraz  wysokości  kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług uczelnia zamieszcza 
na swojej stronie internetowej. 

 
§ 5  

Szczegółowe zasady pobierania opłat  
 

1. Opłaty  za  usługi  edukacyjne  o  których mowa w  §  4  ust.  1  należy wnosić  przed 
rozpoczęciem  semestru,  w  którym  będą  realizowane  zajęcia  na  przyznany 
Studentowi  indywidualny  rachunek  bankowy.  Bank  PEKAO  S.A.  nr  konta: 
....................................................  

2. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek Uczelni. 
3. Dziekan może wyrazić  zgodę na przesunięcie  terminu płatności,  jednak nie dłużej 

niż do 14 dni. 
4. Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych. 
5. Student,  na wezwanie Uczelni,  jest  zobowiązany  do  okazania  dowodu wniesienia 

opłaty. 
6. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe 

na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku 
wpisania niewłaściwego numeru bankowego. 
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7. Jeśli  opłata  za  usługi  edukacyjne  nie  została  uregulowana  pomimo  pisemnego 
wezwania  do  jej  uiszczenia  Dziekan  może  podjąć  decyzję  o  skreśleniu  Studenta  
z  listy po upływie 14 dni od dnia doręczenia Studentowi wezwania do uiszczenia 
opłaty. 

 
§ 6 

Termin i warunki obowiązywania umowy  
 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

2. W  razie  przedłużenia  okresu  realizacji  studiów  w  przypadkach  wskazanych  
w  Regulaminie  studiów,  okres  obowiązywania  umowy  ulega  odpowiedniemu 
przedłużeniu. 

3. Niniejszą  Umowę  wygasa  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  
w przypadku: 
1) przeniesienia się Studenta na inny kierunek, a także na inny rodzaj studiów, 
2) prawomocnego  skreślenia  Studenta  z  listy  studentów  w  przypadkach 

określonych w Regulaminie studiów, 
3) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 
4) wydalenia  z  uczelni  na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia  Komisji 

Dyscyplinarnej.  
4. Umowa wygasa  z mocy  prawa  z  dniem  złożenia  egzaminu  dyplomowego  przez 

Studenta. 
 

§ 7 
Zwrot wniesionych opłat  

 
1. Student  może  domagać  się  zwrotu  wniesionych  opłat  w  całości  w  przypadku 

pisemnej rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem nauczania.  
2. W  przypadku  pisemnej  rezygnacji  ze  studiów  po  rozpoczęciu  nauczania  lub 

skreślenia  z  listy  studentów,  Studentowi  przysługuje  zwrot  wpłaconej  opłaty  
w wysokości proporcjonalnej do  liczby  tygodni  nieodbytych  zajęć dydaktycznych, 
licząc od dnia, w którym Student złożył rezygnację ze studiów  lub został skreślony  
z listy studentów. 

3. W  przypadku  pisemnej  rezygnacji  ze  studiów  po  rozpoczęciu  nauczania  lub 
skreślenia  z  listy  studentów  i  nie  wniesienia  wymaganych  opłat,  Uczelnia może 
dochodzić zaległych opłat w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych 
planem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe  
 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy 

Ustawy, Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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3. Umowę  sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden dla Uczelni 
oraz jeden dla Studenta. 

4. Student  wyraża  zgodę  na  związane  z  realizacją  umowy  przetwarzanie  swoich 
danych osobowych przez Uczelnię, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r.  
o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 
 
 
Student                 W imieniu Uczelni  

 

...................................................                                           ..................................................... 
Kwestor  

 
....................................................  

Dziekan Wydziału  
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