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NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ 
UCZELNI: www.up.krakow.pl 

W DNIU 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU 
 
 

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

o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych 

z dnia ……………..……………… roku 

 
Strony umowy: 

1. Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą główną 

w Krakowie, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, zwany  dalej Uczelnią, reprezentowany 

przez Dziekana Wydziału …………………….……………………………………………, 

……………………………………………………………………………., upoważnionego  

do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora 

2. Pani/Pan……………………………………………………………………………………….. 

PESEL………………………………………………………………………………………….. 

nr dowodu osobistego / paszportu……………………………………………………………... 

adres zam.:……………………………………………………………………………………... 

adres e-mail:……………………………………………………………………………………. 

adres do korespondencji:…………………………………………………………………...….. 

zwana/-y dalej Słuchaczem. 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków, w tym warunków odpłatności, 

świadczonych przez Uczelnię na rzecz Słuchacza  ……......... - semestralnych studiów 
podyplomowych z zakresu: 

………………………………………………………………………………………………...., 
prowadzonych przez ………………………., których plan stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Uczelnia oświadcza, że prowadzi określone w ustępie 1 studia podyplomowe zgodnie 
z uregulowaniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. 

 
 
 
 



§ 2 
Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Uczelni Statutu, Regulaminu 
Studiów Podyplomowych oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących słuchaczy 
studiów podyplomowych. 

 

§ 3 
1. Słuchacz zobowiązuje się do dokonywania opłat za naukę w wysokości określonej w §4    

ust. 1. 

2. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat na konto bankowe wskazane przez Uczelnię. 

3. Regulowanie odpłatności za naukę następuje w terminach ustalonych w decyzji Rektora, 
które  podane są  do wiadomości Słuchacza na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 
Uczelni. 

4. Od nieterminowo wnoszonych wpłat będą naliczane odsetki za zwłokę w wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie.  

5. Słuchacz oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią oraz 
zapoznał się  z terminami i wysokością opłat, postanowienia umowne są dla Słuchacza 
zrozumiałe i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 4 
1. Opłata za studia  wynosi ………………………………………………………………….. zł. 

Opłata ta zgodnie z decyzją Rektora może być rozłożona na raty. 

2. W przypadku, gdy koszty kształcenia Słuchaczy na studiach podyplomowych wzrosną w taki 
sposób, iż wnoszone opłaty nie będą wystarczające dla pokrycia rzeczywistych kosztów 
Uczelni, wysokość tychże kosztów może ulec podwyższeniu na kolejny semestr o kwotę 
odpowiadającą kwocie wzrostu kosztów rzeczywistych. O planowanej podwyżce Słuchacz 
zostanie poinformowany nie dalej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego semestru, 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni.  

3. W przypadku zastosowania podwyżki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Słuchacz 
będzie mógł, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego 
semestru, od umowy odstąpić. W przypadku braku skorzystania przez Słuchacza  
z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Słuchacz zobowiązany jest podpisać aneks do 
umowy, uwzględniający podwyżkę opłat, w terminie do dnia rozpoczęcia kolejnego 
semestru. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Słuchacza 
rezygnacji ze studiów z datą na 30 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego semestru.  

4. Uczelnia ma prawo pobierać od Słuchacza opłaty wynikające z prawa powszechnie 
obowiązującego i aktów wewnętrznych dotyczących  dokumentacji przebiegu studiów 
podyplomowych (np. opłat za wydanie świadectwa).  

§ 5 
1. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych, złożonej przez Słuchacza na piśmie, 

w Dziekanacie, nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia edycji 
studiów, na którą Słuchacz został zakwalifikowany, Słuchacz otrzymuje zwrot wpłaconej 
opłaty.  

2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminach późniejszych od 
opisanych w ust.1 niniejszego paragrafu, Słuchaczowi, na jego pisemną prośbę złożoną 



w Dziekanacie, zostaje zwrócona część wpłaconej opłaty, po odliczeniu należności za 
zajęcia przypadające zgodnie z harmonogramem do realizacji w miesiącu złożenia 
rezygnacji.  

 

§ 6 
1. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku: 

a) skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych; 

b) złożenia przez Słuchacza pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych; 

c) ukończenia studiów podyplomowych przez Słuchacza i powiadomienia Słuchacza  
o możliwości odebrania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

2. Uczelnia może rozwiązać Umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku, gdy Słuchacz nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności 
opóźnia się w zapłacie opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 o jeden miesiąc lub opóźnia się  
w zapłacie co najmniej jednej raty, jeśli opłata została rozłożona na raty. Do czasu upływu 
okresu wypowiedzenia, Słuchacz zobowiązuje się ponosić pełne koszty kształcenia określone 
Umową za okres obowiązywania Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn po rozpoczęciu kształcenia, 
Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia wymagalnych opłat określonych Umową w wysokości 
proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem studiów podyplomowych i ponoszonych 
przez Uczelnię kosztów. 

4. Dniem rozpoczęcia usługi edukacyjnej jest dzień rozpoczęcia roku akademickiego lub 
odpowiednio semestru. W przypadku, gdy Słuchacz zostaje przyjęty na studia podyplomowe po 
rozpoczęciu roku akademickiego lub odpowiednio semestru, jest On zobowiązany do 
uzupełnienia dotychczas zrealizowanego programu studiów podyplomowych, przy udziale 
nauczycieli akademickich. W takim wypadku Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia 
wszelkich opłat objętych Umową, także za okres .od rozpoczęcia roku akademickiego lub 
odpowiednio semestru do dnia przyjęcia na studia podyplomowe. 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszelkie spory wynikające z umowy 
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczelni. 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 Uczelnia          Słuchacz    

    

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