
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 44/2020 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 1.07.2020 r. 

 

 

 

Olsztyn, dnia ___________________ 

[pieczęć szkoły]  

 

UMOWA W SPRAWIE WYSOKOŚCI I WARUNKÓW POBIERANIA OPŁAT 

ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW 

 

Zawarta dnia ......................................... w Olsztynie pomiędzy Olsztyńską Szkołą Wyższą przy ul. Jagiellońskiej 

59, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału ………………….., działającego na mocy pełnomocnictwa Rektora nr 

……………………….. z dnia ……………………….. r. zwaną  dalej w treści umowy „Uczelnią” 

 a 

Panem/Panią___________________zamieszkałym/zamieszkałą_______________________________________

_____________________________________PESEL_________________________nym/zwaną dalej Studentem 

§ 1 

1. Uczelnia działając zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020, poz.85, z późń.zm.) oraz Regulaminem Studiów zobowiązuje się świadczyć usługi edukacyjne polegające 

na umożliwieniu Studentowi:   

• wysłuchania określonych w programie wykładów,   

• uczestniczenia w wymaganych zajęciach obowiązkowych (ćwiczeniach, lektoratach, konwersatoriach) oraz ich 

zaliczeniach,   

• przystąpienia do egzaminów przewidzianych w programie studiów,   

• przystąpienia do egzaminu dyplomowego, 

a Student zobowiązuje się do:  

• systematycznego i aktywnego zdobywania wiedzy,  

• przestrzegania obowiązujących w Uczelni przepisów, a w szczególności: respektowania postanowień 

Regulaminu Studiów, uchwał Senatu oraz zarządzeń Rady Wykonawczej i Rektora,  

• terminowego regulowania opłaty za naukę – tzw. czesnego,  

• terminowego regulowania innych dodatkowych należności. 

2. Uczelnia zapewnia Studentom możliwość skorzystania z: 

• pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• wykładów w języku angielskim,  

• uczestnictwa w kołach naukowych, klubach studenckich prowadzonych przez samorząd studencki,   

• pomocy Biura Karier w zakresie pośrednictwa w uzyskaniu pracy oraz doradztwa zawodowego. 

§ 2 

Uczelnia świadczy usługi edukacyjne wykorzystując odpowiednio wyposażone sale wykładowe, sale                               

do prowadzenia zajęć typu ćwiczeniowego oraz zapewnia Studentom, m.in. dostęp do:   

• Internetu,   

• biblioteki uczelnianej,   

• platformy e-learningowej. 

§ 3 

W czasie trwania studiów, jeżeli program studiów dla danego kierunku przewiduje, odbywają się obowiązkowe 

praktyki zawodowe. 

§ 4 

1. Nauka w Uczelni jest płatna. Student zobowiązany jest do wnoszenia następujących opłat:   

a) czesnego,   



b) dodatkowych opłat określonych w przepisach powszechnie obowiązujących i zarządzeniach Rektora 

(uchwałach Rady Wykonawczej). 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, wynikająca ze stosownych zarządzeń Rektora, określona jest w 

Załączniku do niniejszej umowy.  

3. Formy i terminy płatności czesnego:   

1) za pierwszy rok studiów: 

• opłata jednorazowa (roczna) – nie później niż do dnia 30 października,   

• opłata semestralna – 1 rata nie później niż do dnia 30 października, 2 rata nie później niż do dnia 15 marca,   

• opłata miesięczna (10 rat) pierwsza rata nie później niż do dnia 30 października. Każda następna rata płatna 

nie później niż do dnia 15 każdego miesiąca. 

2) za kolejny rok studiów 

• opłata jednorazowa (roczna) – nie później niż do dnia 15 września,   

• opłata semestralna – 1 rata nie później niż do dnia 15 września, 2 rata nie później niż do dnia 15 lutego,   

• opłata miesięczna (10 rat) pierwsza rata nie później niż do dnia 15 września. Każda następna rata płatna nie 

później niż do dnia 15 każdego miesiąca. 

 4. Wszystkie opłaty (patrz: Załącznik) powinny być wnoszone w wysokości i w sposób określony w zarządzeniu 

Rektora, na konto bankowe podane przez Uczelnię (na stronie internetowej Uczelni), którego numer zostanie 

podany do wiadomości studenta z chwilą przyjęcia na studia. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu 

pieniędzy na ten rachunek. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu którejkolwiek z opłat, wpłata powinna 

uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej. 

5. Opóźnienie terminów opłacania przez Studenta należnego czesnego oraz wszelkich innych należności 

finansowych wobec Uczelni skutkuje wstrzymaniem przez Uczelnię wszelkiego rodzaju zaświadczeń                                

i poświadczeń dokumentów (w tym m.in. przedłużania ważności ELS) do czasu uregulowania przez Studenta 

wszelkich należnych płatności. 

6. W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 5, przekraczającego okres 1 miesiąca, Student może być, 

zgodnie z Regulaminem Studiów, skreślony z listy studentów, co skutkuje wygaśnięciem niniejszej umowy. 

7. Skreślenie Studenta z listy studentów na skutek rozwiązania lub rezygnacji z umowy nie zwalnia                                  

go z obowiązku uregulowania zaległych opłat. Student, skreślony z listy na podstawie ust. 6, może ubiegać się                                                                                          

o ponowne przyjęcie na Uczelnię dopiero po wniesieniu wszelkich zaległych opłat. 

§ 5 

Student na ostatnim roku studiów zobowiązuje się uregulować wszelkie nieopłacone należności  

w tym ostatnią ratę czesnego oraz opłat wynikających z procesu dydaktyczno-organizacyjnego najpóźniej                      

w dniu złożenia pracy dyplomowej.  

§ 6 

Student zakwalifikowany na studia wg indywidualnej organizacji studiów wnosi opłaty w wysokości ustalonej 

przez Rektora Uczelni. 

§ 7 

1. W przypadku wpisu warunkowego lub powtarzania semestru Student wnosi opłaty ustalone zarządzeniem 

Rektora.  

2. W sytuacji nadzwyczajnych zdarzeń losowych opłaty mogą zostać decyzją Rektora rozłożone na raty bądź też 

w części lub w całości umorzone. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie studentów którzy uzyskali wpis warunkowy lub 

powtarzających semestr. 

§ 8 

1. W okresie urlopu dziekańskiego Student nie wnosi opłat wynikających z § 4 ust. 1 lit. a. 

2. Student oraz kandydat na studia mają prawo do rezygnacji ze studiowania na Uczelni w dowolnym 

momencie. 

3. Rezygnacja ze studiów wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji Student składa 

w dziekanacie. 



4. W przypadku rezygnacji ze studiów ostatnim miesiącem wniesienia opłaty jest miesiąc złożenia przez 

Studenta pisemnego wniosku w tej sprawie. 

5. W przypadku skreślenia z listy studentów z innych powodów niż określone w ust.3, ostatnim miesiącem,                   

za który Student zobowiązany jest uiścić opłatę jest miesiąc wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. 

6. Dni rektorskie lub godziny rektorskie nie mają wpływu na wysokość czesnego. 

§ 9 

1. Załącznik określający wysokość opłat stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Zarządzenia Rektora, określające wysokość opłat i terminy ich uiszczania, stanowią załącznik do niniejszej 

umowy. Są one także dostępne w dziekanacie Uczelni. 

3. Podpisując niniejszą umowę student oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów oraz zobowiązuje się 

do jego przestrzegania. 

4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacyjnym 

oraz w zakresie związanym z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z z 2019 r. poz.1781, z późn. zm.). 

5. Student wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie fotografii 

analogowej i cyfrowej, niezbędne w procesie dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni oraz dla celów związanych z 

marketingiem, reklamą i promocją oferty szkoleniowej Uczelni, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2020 

r. poz.288, z poźń.zm.), na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,                  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie i wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

§ 10 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości wszystkich opłat określonych w § 4 umowy w granicach 

ekwiwalencji świadczeń, gdyby w trakcie wykonywania niniejszej umowy nastąpiły nadzwyczajne zmiany 

stosunków gospodarczych, których wcześniej nie udało się przewidzieć i które są niezależne od Uczelni, a także 

gdyby na skutek zarządzeń administracyjnych (tzw. akty władzy) Uczelnia musiała ponieść dodatkowe koszty. 

§ 11 

1.Student zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 14 dni pisemnego powiadamiania 

Uczelni o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencji, numerów telefonu, 

adresu poczty elektronicznej. 

2.W przypadku niepoinformowania o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 korespondencję wysłaną                                         

na podany uprzednio adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

§ 12 

1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego, do którego nadawania Uczelnia 

ma uprawnienia. 

3. Umowa wygasa, poza innymi przypadkami określonymi w umowie, z dniem ukończenia studiów tj. datą  

złożenia egzaminu dyplomowego. 

§ 13 

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

regulujące zasady funkcjonowania uczelni niepublicznych, także przepisy wewnętrzne wydane przez władze 

Uczelni. 

§ 15 



Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

UCZELNIA       STUDENT 


