
              BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA  
 

                          
 

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE 

(WZÓR) 

 

zawarta w Bydgoszczy w dniu               pomiędzy: 
 

Bydgoską Szkołą Wyższą z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C, wpisaną                

do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 307, którą reprezentują: 

prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski – Rektor 

mgr inż. Tomasz Makowski – Kanclerz 

zwaną w treści umowy Uczelnią, 

a 

Panią/Panem   

zamieszkałą/ym w               przy ul.  

legitymującą/ym się dowodem osobistym nr                             PESEL   

zwaną/ym w treści Umowy Słuchaczem. 

 

 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe 

na kierunku /PEŁNA NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH/. 
 

§ 2 
 

1. Uczelnia oświadcza, że:  

a) spełnia wymagania ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym               

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) niezbędne do prawidłowej realizacji studiów 

podyplomowych; 

b) prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest 

co najmniej jeden kierunek studiów przez nią prowadzony;   

c) spełnia warunki, w tym kadrowe związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym, 

do prowadzenia kształcenia na studiach wybranych przez Słuchacza, 

d) organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchacza określa 

Regulamin studiów podyplomowych.   

2. Słuchacz zobowiązuje się do:  

a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych określonych programem studiów 

oraz uzyskania wymaganych tym programem zaliczeń i egzaminów,  

b) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa, Statut BSW 

oraz Regulamin studiów podyplomowych, a także przestrzegania aktów 

wewnętrznych Uczelni i przepisów porządkowych;  

c) terminowego wnoszenia czesnego przez cały okres studiów podyplomowych. 
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§ 3 
 

Słuchacz podpisując niniejszą umowę oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu 

studiów podyplomowych Uczelni, dostępnym na stronie internetowej www.bsw.edu.pl                     

i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 
 

§ 4 
 

1. Studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji 

podyplomowych. 

2. Studia podyplomowe prowadzone są według programu stanowiącego Załącznik nr 1                  

do niniejszej umowy. 
 

§ 5 
 

1. Kształcenie na studiach podyplomowych jest płatne.  

2. Opłaty wnoszone przez Słuchacza określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy, 

stanowiącym jej integralną część. 
 

§ 6 
 

1. Słuchacz zawierając niniejszą umowę składa jednocześnie deklarację dotyczącą sposobu 

regulowania opłat za studia w roku akademickim 2016/2017.  

2. Opłaty za studia dokonywane są zgodnie z podpisaną deklaracją na  indywidualne konto 

bankowe Słuchacza wygenerowane przez Uczelnię.   

3. Termin płatności jest dochowany wyłącznie wtedy, gdy do wskazanego terminu środki 

pieniężne wpłyną na rachunek bankowy wskazany w pkt. 2. 

4. W przypadku opóźnienia w płatności zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

Uczelnia nalicza odsetki ustawowe. 

5. Za wezwania do zapłaty, monity itd. Uczelnia ma prawo pobierać dodatkowe opłaty, 

według zasad określonych w zarządzeniu Kanclerza Uczelni, ogłaszanym publicznie 

poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://bsw.edu.pl/ 

6. Zmiany i ustalenia wysokości opłat dokonane zgodnie z postanowieniami pkt. 5  

niniejszego paragrafu nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.  

7. Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty Uczelni kosztów związanych z dochodzeniem 

należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, określonej orzeczeniami sądów                        

i organów egzekucyjnych.  
 

§ 7 
 

1. Umowa zawarta jest na okres trwania studiów podyplomowych, o których mowa w § 1 

umowy, tj. na okres 2 semestrów.  

2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Słuchacza. 

3. Wygaśnięcie umowy nie zwalnia stron ze zobowiązań finansowych powstałych                            

w trakcie jej trwania. 
 

§ 8 
 

1. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. 

2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

http://www.bsw.edu.pl/
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3. Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 pkt. 1,                                  

w przypadku: 

 prawomocnego skreślenia z listy Słuchaczy, 

 złożenia  pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych. 

4. Rozwiązanie umowy, stosownie do pkt 3, dokonywane jest w trybie pisemnego jej 

wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem         

pkt. 7. 

5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia ze zobowiązań powstałych w trakcie jej trwania. 

6. W przypadku rozwiązania umowy opłaty za studia  naliczane są do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym umowa niniejsza została rozwiązana. 

7. Doręczenie decyzji o skreśleniu z listy Słuchaczy jest równoznaczne  

z wypowiedzeniem niniejszej umowy. W takim przypadku umowa niniejsza wygasa 

z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy Słuchaczy.   
 

§ 9 
 
W przypadku doręczenia przesyłek listami poleconymi jako równoznaczne z doręczeniem 

traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane, a nieodebrane, wysłane Słuchaczowi  

na znany Uczelni adres jego miejsca zamieszkania, albo podany Uczelni adres  

do korespondencji. 
 

§ 10 
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) Słuchacz oświadcza, że wyraża zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie oraz 

udostępnionych Uczelni w innych dokumentach w celu wykonania niniejszej umowy oraz 

obowiązków ustawowych nakładanych na Uczelnię powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.   

2. Słuchacz oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych 

zawartych w niniejszej umowie oraz udostępnionych Uczelni w innych dokumentach                    

w celu dochodzenia przez Uczelnię swoich należności. 

3. Słuchacz zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych 

osobowych zawartych w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki 

zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Słuchacza.   
 

§ 11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo                 

o  szkolnictwie wyższym , przepisy wykonawcze do ustawy oraz wprowadzone na ich 

podstawie przepisy wewnętrzne Uczelni, przepisy Kodeksu cywilnego  oraz inne przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd ogólnej właściwości miejscowej 

ustalonej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. 
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§ 12 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

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

 Przedstawiciele Uczelni  Słuchacz  

 


