
Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.59.2022 

 

 

UMOWA CZTEROSTRONNA NR ……………. 

o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych 

z dnia …………………….. roku  

 

zawarta pomiędzy: 

 

1. Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  

z siedzibą główną w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, zwanym dalej 

Uczelnią, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu 

………………………………………………………………………………………….. 

upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie 

pełnomocnictwa wydanego przez Rektora,  

a 

2. (nazwa i adres)……………………………………………………, numer NIP 

…………………………….reprezentowanym przez Panią/Pana 

(stanowisko)………………………………………………….………………………, 

zwanym dalej Finansującym, 

oraz  

3. (nazwa i adres)…………………………………………………, numer NIP 

……………………………….reprezentowanym przez Panią/Pana (stanowisko)  

………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej Kierującym na studia  

i 

4. Panią/Panem……………………………………………….. 

PESEL ………………………………………………..  

adres zam.: ……………………………………………., 

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

adres e-mail: ………………………………………………….., 

zwaną/ym dalej Słuchaczem 

 

§ 1 

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

świadczonych przez Uczelnię na rzecz Słuchacza …………….-semestralnych studiów 

podyplomowych z zakresu: ……………………………. .  

2. Całkowity koszt przedmiotowych studiów wynosi ……………… słownie: 

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

3. Uczelnia oświadcza, że prowadzi określone w ustępie 1 studia podyplomowe zgodnie 

z uregulowaniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, tj. ………….. semestry, 

od …………………… r. do ……………………….. r. 

 

§ 3 

1. Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych. 

2. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Uczelni Statutu, 

Regulaminu studiów podyplomowych oraz innych wewnętrznych aktów prawnych 

dotyczących słuchaczy studiów podyplomowych. 
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§ 4 

1. Uczelnia oświadcza, że: 

1) spełnia wymagania Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 

konieczne do prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych, o których mowa 

w § 2, 

2) organizację studiów oraz prawa i obowiązki Słuchacza określa Regulamin studiów 

podyplomowych, 

3) studia są prowadzone według programów studiów zgodnych z obowiązującymi 

przepisami oraz potrzebami otoczenia gospodarczego. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia: 

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi 

prowadzonych zajęć, 

2) bazy dydaktycznej i wyposażenia, niezbędnych do prawidłowej realizacji programu, 

3) obsługi administracyjno – technicznej studiów. 

 

§ 5 

1. Studia podyplomowe, o których mowa w § 1, są odpłatne. 

2. Kierujący na studia, na podstawie nieniniejszej umowy wysyła swojego pracownika 

(Słuchacza) na studia podyplomowe a Finansujący oświadcza, że pokryje koszty studiów 

podyplomowych wysłanego pracownika w osobie ………………………………………..,  

o których mowa w § 1, w całości/części*, tj. w wysokości ………………. %.  

3. Uczelnia ma prawo pobierać od Słuchacza opłaty wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych.  

4. Finansujący zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe, w wysokości 

………………………….. zł (słownie: ………………………………………. zł 00/100), 

płatnych jednorazowo/w ratach, w następujący sposób: 

1) w całości, w terminie do ……………………………………. r., 

2) względnie w następujących ratach: 

a) pierwsza: ……….…… zł, w terminie do ……………………………. r., 

b) druga: …………..…… zł, w terminie do ……………………………  r., 

c) trzecia: …………….… zł, w terminie do …………………………… r., 

d) czwarta: …………...… zł, w terminie do …………………………… r.  

i przekazywania ich na rachunek bankowy Uczelni w Banku PKO SA, nr konta do wpłaty 

…………………………………………. z podaniem imienia i nazwiska Słuchacza w tytule 

przelewu. 

lub  

Finansujący zobowiązuje się do opłacenia ..……….(wymienić które raty) rat kwoty czesnego, 

a  

Słuchacz zobowiązuje się do opłacenia ………… rat kwoty czesnego.  

5. Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni. 

6. Finansujący/Słuchacz zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat, o których mowa 

w § 5 ust. 4, niniejszej umowy. 

7. Poza opłatą, o której mowa w § 1 ust. 2, Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat za: 

1) Korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku 

z wyrównaniem różnic programowych; 

2) Ponowne korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych 

przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających 

wyników w nauce; 

                                                           
 niepotrzebne skreślić 
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8. Wysokość opłat, o których mowa w § 5 pkt. 7, określa corocznie Rektor w drodze 

zarządzenia.  

9. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 7 pkt. 1, są naliczane do kwoty 3600 zł, 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 7 pkt. 2, nie jest wliczana do limitu, 

o którym mowa w ust. 9. 

11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, Słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo 

przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć. 

12. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty przez Finansującego Uczelnia zobowiązuje 

Słuchacza do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Słuchacz sam dochodzi zwrotu 

poniesionych w ten sposób kosztów od Finansującego.  

13. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe 

na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku 

wpłaty na niewłaściwy numer rachunku bankowego. 

14. Na wezwanie Uczelni, Finansujący jest zobowiązany do przedłożenia oryginału dowodu 

wniesionej opłaty. 

15. Uczelnia może nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano płatności, na pisemny wniosek Finansującego/Słuchacza, wystawić fakturę VAT. 

Przedmiotowy wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu Finansujący wyśle 

pocztą  lub e-mailem na adres student-finanse@up.krakow.pl.  

16. Uczelnia na wniosek Finansującego/Słuchacza może wystawić przed zapłatą fakturę 

proforma. 

 

§ 6 

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

przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia edycji studiów, na którą Słuchacz został 

zakwalifikowany, Słuchacz lub Finansujący zobowiązany do wpłaty otrzyma zwrot 

wpłaconej opłaty.  

2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminach późniejszych 

od opisanych w ust.1 niniejszego paragrafu, na pisemną prośbę Słuchacza złożoną 

w Centrum Obsługi Studenta, Słuchaczowi/Finansującemu, zostaje zwrócona część 

wpłaconej opłaty, po odliczeniu należności za zajęcia przypadające zgodnie 

z harmonogramem do realizacji w miesiącu złożenia rezygnacji. Słuchacz 

jest zobowiązany do potwierdzenia rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany 

zwrot. 

 

§ 7 

1. Umowa wygasa 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 Finansujący/Słuchacz nienależycie wykonuje 

Umowę, w szczególności opóźnia się w zapłacie opłaty, o której mowa w § 5 ust. 4 

o jeden miesiąc. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia, Finansujący zobowiązuje się 

ponosić pełne koszty kształcenia określone Umową za okres obowiązywania Umowy. 

3. W sytuacji niewywiązywania się z obowiązku płatności czesnego przez Finansującego 

zobowiązanie to może w każdej chwili przejąć Słuchacz. 

mailto:student-finanse@up.krakow.pl
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4. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn po rozpoczęciu kształcenia, 

Finansujący/Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia wymagalnych opłat określonych 

Umową w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem studiów 

podyplomowych i ponoszonych przez Uczelnię kosztów. 

5. 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. 

 

§ 8 

1. Słuchacz zobowiązuje się poinformować Uczelnię o każdej zmianie danych osobowych 

określających go jako Stronę umowy, w szczególności aktualnego adresu zamieszkania.  

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: 

www.up.krakow.pl). 

3. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonymi przez administratora 

Inspektorami Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, 

korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres 

elektroniczny iod@up.krakow.pl, 

4. Szczegółowa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów  

na Słuchaczy studiów podyplomowych została zamieszczona na stronie studiów 

oraz w elektronicznym systemie rekrutacji. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz Kodeksu 

cywilnego. 

Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie. W przypadku braku takiej możliwości, spory wynikające z niniejszej umowy, 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczelni. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Słuchacza, 

Finansującego, Kierującego na studia i Uczelni. 

 

Uczelnia Finansujący 

 

………………………. 

 

………………………. 

 

           Kierujący na studia 

 

                                          Słuchacz 

 

                                                                     

………………………. 

 

                           ………………………. 

  

 

http://www.up.krakow.pl/
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