
Umowa o finansowanie studiów   

…………………………………………………………………………………………..   
(nazwa studiów podyplomowych)  

   

Zawarta w dniu ………......................  pomiędzy:   

   

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………… – Kierownika  

Studiów Podyplomowych, upoważnionego do zawarcia umowy na mocy Regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim, zwanego dalej „UNIWERSYTETEM”.  

   

a  

…………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………  z 

siedzibą w   

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez   

…………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „FINANSUJĄCYM”  

 

i  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

(imię, nazwisko, adres zamieszkania)  

o numerze PESEL  ……………………………………………………………… legitymującym 

się dowodem osobistym ……………………………………………………  

  

zwanym dalej „SŁUCHACZEM”.  

§ 1   

   

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przez Finansującego Studiów Podyplomowych  

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

(nazwa studiów)  
prowadzonych na Uniwersytecie   

  

na rzecz  

  

………………………………………………………………………………………………  



 (imię i nazwisko słuchacza)   

………………………………………                        ………………………………………   

     (numer PESEL)                  (numer albumu)   
2. Studia, o których mowa w ust. 1 trwają dwa semestry i rozpoczynają się w roku akademickim 

………………………………. . Kształcenie jest prowadzone w trybie niestacjonarnym 

(sobota, niedziela), średnio dwa – trzy razy w miesiącu.  

3. Uniwersytet oświadcza, że jest uprawniony do przeprowadzania wyżej opisanego kształcenia.  

4. Usługi edukacyjne realizowane w ramach studiów podyplomowych, o których  mowa w ust. 1 

obejmują:  

- spełnienie wymagań wynikających z programu studiów podyplomowych,   

- przeprowadzenie zajęć przez kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje,  

- wydanie Słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po uzyskaniu przez 

niego zaliczeń i zdaniu egzaminów określonych w planie i programie studiów.  

  

§ 2   

   

1. Opłata  za  studia,  o  których  mowa  w  §  1  wynosi 

 ………………..  

(……………………………………………………………………….) zł za dwa semestry.   

(słownie)  

2. Finansujący zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia jednorazowo – w ciągu 14 dni 

od daty podpisania umowy lub zgodnie z postanowieniami umowy o warunkach wnoszenia 

opłaty ze świadczone usługi edukacyjne. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej 

wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu.  

3. Finansujący, poza opłatami, o których mowa w ust. 2 nie jest zobowiązany do uiszczania 

za Słuchacza dodatkowych opłat za usługi edukacyjne.   

4. W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty za studia, Finansujący zobowiązany będzie do 

zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, za okres od dnia wymagalności opłaty za studia 

do dnia zapłaty.   

5. Opłaty za  studia należy dokonać na numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej 

fakturze.  

6. Uniwersytet nie odpowiada za błędne zaksięgowanie wpłaty, powstałe na skutek 

okoliczności leżących po stronie Finansującego, w szczególności w wyniku wpisania 

błędnego numeru rachunku bankowego.   

7. W przypadku zdarzeń, mających miejsce niezależnie od Uniwersytetu, wpływających na 

wysokość kosztów kształcenia, Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości 

opłat w granicach tych zmian.  

  

§ 3  

   

1. Finansującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z 

zastrzeżeniem, że skutek ten następuje z dniem, w którym oświadczenie o rozwiązaniu 



umowy zostało w sposób prawidłowy doręczone do Dziekanatu Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii.   

2. W przypadku złożenia przez Słuchacza pisemnej rezygnacji ze studiów przed ich 

rozpoczęciem, opłata za studia podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy  

Finansującego: …………………………………………………………………………….  

3. W przypadku skreślenia Słuchacza z listy lub rezygnacji ze studiów w trakcie ich trwania, 

wniesiona przez Finansującego opłata podlega zwrotowi na rachunek podany w ust. 2 

proporcjonalnie do ilości zajęć objętych programem studiów, jaka po dniu rozwiązania 

umowy pozostała do końca semestru, po poprzednim dostarczeniu wniosku o zwrot 

środków do Dziekanatu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 

4. Skreślenie Słuchacza z listy studentów lub wypowiedzenie przez niego umowy o 

warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach 

podyplomowych nie zwalnia Finansującego z obowiązku uregulowania zaległych opłat za 

studia, należnych Uniwersytetowi z tytułu świadczenia na rzecz Słuchacza usług 

edukacyjnych, do momentu skreślenia lub rozwiązania umowy, o której mowa powyżej.   

5. Rozwiązanie umowy przez Finansującego oraz rozwiązanie umowy przez Uniwersytet z 

przyczyn leżących po stronie Finansującego, nie zwalnia Finansującego z obowiązku 

uregulowania zobowiązań przysługujących Uniwersytetowi do dnia jej rozwiązania.   

6. W przypadku nieuregulowania  opłaty, Uniwersytet dochodzić może należności za 

świadczone usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.  

   

§ 4  

   

Finansujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.   

   

§ 5  

   

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na studiach podyplomowych określony w 

planie studiów, tj. na okres od ………………. do …………………….  

Strony umowy zgodnie oświadczają, że aktualnym kanałem komunikacji elektronicznej 

pomiędzy stronami jest:    

 

a) ze strony Uniwersytetu (aktualny adres e-mail)..................................... 

b) ze strony słuchacza (aktualny adres e-mail)     ........................................... 

c)  ze strony finansującego (aktualny adres e-mail)........................................... 

 

   

§ 6  

   

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

   



§ 7  

   

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Uchwały 

Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim,  przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

   

§ 8  

   

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

   

Uniwersytet         Słuchacz           Finansujący  

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


