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Załącznik do Zarządzenia Nr 133/20 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 28 października 2020 r.  

 

 

UMOWA NR ....................... 

 

określająca warunki odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych 

 

 

Zawarta w dniu ................................. we Włocławku pomiędzy: 

Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17,  

NIP 888-26-92-150, reprezentowaną przez:  

.............................................................................................................– zwaną dalej „Uczelnią” 

a 

Panią/Panem ................................................................................................................................, 

zamieszkałą/łym: ........................................................................................................................., 

PESEL .........................................................................................................................................,  

Zwaną/ym dalej „Uczestnikiem” 

§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków 

Uczelni oraz Uczestnika, podejmującego studia podyplomowe w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku, a w szczególności warunków odpłatności za świadczone 

usługi dydaktyczne.  

§2. 

1. Uczelnia zapewnia Uczestnikowi możliwość kształcenia na studiach podyplomowych  

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

i zobowiązuje się w sposób odpłatny świadczyć usługi dydaktyczne na rzecz 

Uczestnika według programu studiów.  

2. Czas trwania studiów wynosi .... semestry, od ........................... do ........................... 

Program studiów obejmuje .... godzin dydaktycznych. 

3. Uczelnia oświadcza, że spełnia niezbędne warunki do prowadzenia kształcenia  

w w/w zakresie oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu 

studiów podyplomowych. 

4. Program studiów może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niezależnych od Uczelni 

zmian stanu prawnego, co będzie wymagało od Uczelni jego odpowiedniej 

aktualizacji. Zmiany programu nie stanowi w szczególności: przesunięcie przedmiotu 
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pomiędzy poszczególnymi semestrami studiów, zmiana formy zaliczenia przedmiotu, 

zmiana formy prowadzenia zajęć z przedmiotu. 

5. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach podyplomowych lub wymagają 

tego akty prawne wyższego rzędu, część lub całość efektów uczenia się objętych 

programem studiów podyplomowych może być uzyskana w ramach zajęć 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy 

wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i 

asynchroniczną interakcję między uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia. 

6. Użyte w ustępie 1. określenie „świadczyć usługi dydaktyczne” oznacza gotowość  

do ich świadczenia. 

7. Miejscem wykonania umowy będą budynki Uczelni, z zastrzeżeniem możliwości 

przewidzianych przez § 2 ust. 5 umowy.  

§ 3. 

1. Uczestnik oświadcza, iż akceptuje warunki odpłatności zawarte w umowie  

i zobowiązuje się ponieść na rzecz Uczelni opłaty za usługi dydaktyczne na konto 

bankowe ........................................................................................................................ 

(* wprowadzić do umowy zapisy właściwe zgodnie z wnioskiem Uczestnika) 

2. Uczestnik zobowiązuje się uiścić na rzecz Uczelni jednorazową opłatę w łącznej wysokości 

........................ (słownie: ....................................................) w następującym terminie:  

do dnia ................................... za cały tok studiów podyplomowych.  

* 

lub: 

Uczestnik zobowiązuje się uiścić na rzecz Uczelni opłatę w łącznej wysokości  

........................ (słownie: .......................................................) w ..... semestralnych ratach, w 

następujących terminach:  

1) do dnia ...................................... za I semestr w wysokości ..................................... 

2) do dnia ..................................... za II semestr w wysokości .................................... 

3) do dnia ..................................... za III semestr w wysokości .................................... 

4) do dnia ..................................... za IV semestr w wysokości .................................... 

* 

lub 

Uczestnik zobowiązuje się uiścić na rzecz Uczelni opłatę w łącznej wysokości  

........................ (słownie: .......................................................) w ..... ratach,  

w następujących terminach:  

1) do dnia ...................................... za I semestr w wysokości ..................................... 

2) do dnia ...................................... za I semestr w wysokości .....................................  

3) do dnia ...................................... za I semestr w wysokości .....................................  

4) do dnia ...................................... za I semestr w wysokości .....................................  

5) do dnia ..................................... za II semestr w wysokości .................................... 

6) do dnia ..................................... za II semestr w wysokości .................................... 

7) do dnia ..................................... za II semestr w wysokości .................................... 

8) do dnia ..................................... za II semestr w wysokości .................................... 

9) do dnia ..................................... za III semestr w wysokości .................................... 

10) do dnia ..................................... za III semestr w wysokości .................................... 

11) do dnia ..................................... za III semestr w wysokości .................................... 

12) do dnia ..................................... za III semestr w wysokości .................................... 

13) do dnia ..................................... za IV semestr w wysokości .................................... 

14) do dnia ..................................... za IV semestr w wysokości .................................... 
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15) do dnia ..................................... za IV semestr w wysokości .................................... 

16) do dnia ..................................... za IV semestr w wysokości .................................... 

3. Data wniesienia opłaty jest datą jej wpływu na rachunek Uczelni. 

4. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.  

5. Uczelnia nie nalicza odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 

trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółka 

Akcyjna za polecenie przesyłki listowej.  

6. W przypadku nieuiszczenia opłaty na wezwanie Uczelni Uczestnik zostanie skreślony  

z listy uczestników. 

7. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Uczestnika, po bezskutecznym wezwaniu  

do zapłaty, Uczelnia może wystąpić na drogę postępowania sądowego celem 

wyegzekwowania nieuregulowanej należności. Szczegółowe zasady i tryb 

postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi 

dydaktyczne regulują odrębne przepisy.  

§ 4. 

1. Zakończenie umowy następuje z dniem ukończenia studiów podyplomowych przez 

Uczestnika. 

2. Rozwiązanie umowy następuje:  

1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

decyzja o skreśleniu Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych stała 

się ostateczna, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt 2 umowy; 

2) w dniu złożenia rezygnacji przez Uczestnika jeśli rezygnacja wpłynęła do Uczelni 

przed rozpoczęciem zajęć przez Uczestnika.  

3. Uczestnik może domagać się zwrotu opłaty za świadczone usługi dydaktyczne: 

1) w całości – w przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem zajęć (§ 4 ust. 2 

pkt 2 umowy), 

2) wyłącznie w części – w przypadku rozwiązania umowy po rozpoczęciu zajęć przez 

Uczestnika, odpowiadającej proporcjonalnie wysokości opłat za zajęcia na 

studniach podyplomowych, przypadających zgodnie z programem studiów 

podyplomowych po rozwiązaniu umowy (§ 4 ust. 2 pkt 2 umowy). 

4. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 3, dokonuje Rektor na pisemny 

wniosek Uczestnika, zaopiniowany przez Kierownika Centrum Studiów 

Podyplomowych oraz Kwestora. 
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§ 5. 

Wszelkich doręczeń Uczelnia dokonuje na adres Uczestnika wskazany w niniejszej 

umowie. O zmianie adresu, jak i innych danych osobowych, Uczestnik powinien 

poinformować Uczelnię na piśmie. 

§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu cywilnego, Regulaminu 

Studiów Podyplomowych oraz Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku.  

2. Regulamin Studiów Podyplomowych, programy i plany studiów podyplomowych 

dostępne są na stronie internetowej www.bip.puz.wloclawek.pl. 

3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem studiów podyplomowych i 

programem studiów podyplomowych i nie wnosi do programu żadnych uwag ani 

zastrzeżeń. 

§ 7. 

Umowa zostaje zawarta na czas studiów podyplomowych, tj. od dnia ..........................  

roku do dnia ........................... roku. 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania umowy.  

 

§ 9. 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

Uczelnia 

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

Uczestnik 

http://www.pwsz.cspidz.wloclawek.pl/

