
 
Załącznik do Uchwały Nr 101/2016 Senatu UKSW 
z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 
 

UMOWA nr 

O ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE NA 

STUDIACH STACJONARNYCH 
 

zawarta w dniu .................................................... pomiędzy: 
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP 
525-00-12-946, zwanym dalej „UKSW" lub „Uczelnią", reprezentowanym przez: 
 
 

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora, 
 

a .........................................................................................  
(imię i nazwisko) 
 

Wydział 
 

Kierunek 
 

Poziom kształcenia 
 

zamieszkałym/łą w ....................................................................................................  
przy ul ................................................................................ nr mieszkania ................  
legitymuj ącym/cą się dokumentem tożsamości nr ................................................  
nr albumu ........................................ nr PESEL .........................................................  
podaj ącym/cą adres do korespondencji ........................................................................................  
zwanym/ną dalej „Studentem" o 
treści następującej: 

Zważywszy, że: 

- UKSW jest uczelnią publiczną, finansowaną z budżetu państwa, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r, poz. 572, z późn. zm.; dalej: „Ustawa") oraz wydanych 
na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz Statutu UKSW 

- prawa i obowiązki Studenta określają przepisy Ustawy oraz przepisy wewnętrzne Uczelni, w szczególności 

Regulamin studiów na UKSW (dalej: „Regulamin Studiów"); 

- zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy, warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 
ust. 1 Ustawy określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, 
Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje: 

§ 1 
Studia stacjonarne na UKSW są nieodpłatne, z wyjątkiem opłat za: 
1) powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce; 
2) wznowienie studiów na zasadzie powtarzania roku; 
3) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 

podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 
4) studia podjęte przez osoby niebędące obywatelami polskimi, wymienione w art. 43 ust. 2a, 3 pkt 4 i ust.4 pkt 2 

Ustawy. 
  



 
§ 2 

1. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi 
edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich. 
2. Wykaz opłat obowiązujących w dniu podpisania niniejszej Umowy w odniesieniu do kierunku 
studiów wybranych przez Studenta stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Opłaty wnosi się na 
indywidualny rachunek bankowy nr ....................................................................................  

§ 3 
Student zobowiązuje się również wnosić w terminach ustalonych przez kierownika właściwej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia (dziekana) dotyczące go opłaty, przewidziane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności za: wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu, oraz ich duplikatów 
określone w Zarządzeniu Rektora UKSW w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z 
tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego. Treść zarządzenia opublikowana jest na stronie internetowej 
www.monitor.uksw.edu.pl 

§ 4 
1. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat wymienionych w § 1 pkt 3 i 5 na zasadach określonych w uchwale 
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie szczegółowych zasad pobierania 
opłat za świadczone usługi edukacyjne. Treść uchwały opublikowana jest na stronie internetowej 
www.monitor.uksw.edu.pl 
2. W przypadku gdy Student opóźni się z wniesieniem opłat związanych z odbywaniem studiów, powoduje to 
naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Wpłata dokonana po terminie wymagalności zostanie w 
pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności głównych a następnie na rzecz odsetek powstałych z tytułu 
nieterminowych wpłat. 
3. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata wniesiona z tytułu 
wymienionego w § 1 podlega zwrotowi w całości. W innych przypadkach skreślenia z listy studentów, wniesiona 
opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie, tj. po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku 
akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów kierunku stała się ostateczna. 
Wzór wniosku o zwrot opłaty stanowi załącznik do uchwały wymienionej w ust. 1. 
4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Studenta od obowiązku zapłaty zaległych opłat. 

§ 5 
1. Umowa wchodzi w życie ze skutkiem od dnia  .......................................................  i obowiązuje do chwili 
ukończenia przez Studenta studiów, z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania umowy z powodu skreślenia z 
listy studentów. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
3. Podjęcie przez Studenta kolejnego kierunku studiów wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

§ 6 
Strony ustalają, że właściwe dla rozstrzygania sporów dotyczących odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, 
które mogą powstać w związku z niniejszą Umową są sądy powszechne. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
………………………………….      ………………………………… 

UCZELNIA         STUDENT 

 (podpis pełnym imieniem i nazwiskiem) 



 

 

Załącznik do umowy zawartej w dniu 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr ……………... Rektora Uniwersytetu  Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie z dnia ……………………. w sprawie pobierania opłat za wydanie 
dokumentów związanych z tokiem studiów pobiera się opłatę w następującej wysokości: 

a) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ……., 
b) za wydanie indeksu ….…, 
c) za wydanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich ……., 
d) za wydanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia ……., 
e) za wydanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia ……., 
f) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy …….. 

2. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w pkt.1 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż 
za wydanie oryginału. 

3. Na wniosek studenta, będącego w trudnej sytuacji materialnej, Dziekan może go zwolnić z opłat za 
dokumenty, o których mowa w pkt. 1. 

4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr ………………. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie z dnia ……………… w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi 
edukacyjne w roku akademickim ……………… 

a) opłata za zajęcia dydaktyczne nieobjęte planem studiów wynosi ……….. za 1 ECTS, 
b) za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce 
wnosi się opłatę w wysokości ……………. złotych za każdy niezaliczony punkt ECTS, z 
zastrzeżeniem lit.c), 
c) opłata za powtarzanie semestru zajęć wychowania fizycznego lub lektoratu języka obcego 
nowożytnego wynosi …………, 
d) opłata za studia dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust. 2a, 3 pkt 4 i ust 4 pkt 2 
wynosi ………………. zł za rok. 

 

5. Opłaty wymienione w niniejszym załączniku Student wnosi na rachunek bankowy wymieniony w § 
2 ust.2. 

6. Terminy wnoszenia opłat za dokumenty określa Dziekan. 

……………………………       ……………………. 
Uczelnia         Student 
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