
UMOWA 
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA 

109/WiZ/2017 
§   1. Umowa została zawarta w dniu r. pomiędzy Panem/Panią …………………………………… zamieszkałą w ………………………….., 

legitymującym/cą się dowodem osobistym nr ………………… zwanym/ą dalej Studentem, a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie, zwaną dalej WSEiZ.  

§   2. WSEiZ działająca, jako uczelnia wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 62, 
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zezwolenia z dnia 24-07-1995 r. nr DSW 3-0145-
184/2/AM/95 i jako uprawniona do pobierania opłat za usługi edukacyjne, zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi 
warunków do rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez udostępnienie kadry naukowo–
dydaktycznej oraz bazy naukowej, lokalowej i bibliotecznej. 

§   3. Strony zgodnie oświadczają, że: 
1. Student przyjęty jest na kierunek: …………………………, studia I/II stopnia, prowadzonych w formie 

stacjonarnej/niestacjonarnej. 
2. Uczelnia oświadcza, że posiada wymagane prawem pozwolenie na prowadzenie studiów, o których mowa w ust. 1 

zwanych dalej „studiami”. 
3. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego/letniego w roku akademickim 2017/2018. 
4. Studia będą prowadzone zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez właściwą radę wydziału, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa oraz efektów kształcenia określonych przez Senat Uczelni. 
§   4. Opłaty, do których uiszczenia Student jest zobowiązany w dniu podpisania niniejszej umowy: 

1. opłata rekrutacyjna płatna w kwocie 160,00 zł, 
2. opłata wpisowa w kwocie: ………., 00 zł. 

§   5. Student zobowiązuje się do dokonywania terminowych płatności czesnego, należnego za każdy rok akademicki oraz wszelkich 
innych opłat związanych ze studiowaniem, w wysokości określonej zarządzeniem Prezydenta dotyczącym opłat 
obowiązujących na studiach w danym roku akademickim. Czesne może być opłacane w trzech wariantach (do wyboru): 

 w 12 ratach miesięcznych (do 10 dnia każdego miesiąca: od września do sierpnia włącznie);  

 z góry za rok akademicki (w terminie do 10 września za 12 miesięcy); 

 w dwóch ratach semestralnych (w terminie do 10 września za 6 miesięcy i do 10 marca za 6 miesięcy). 
§   6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, Student zobowiązuje się do zapłacenia odsetek za opóźnienie, naliczonych 

od dnia następnego po dacie wymagalności do dnia zapłaty w wysokości określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezydenta 
w sprawie opłat obowiązujących na studiach w danym roku akademickim. 

§   7.  W przypadku rezygnacji ze studiów, Student zobowiązuje się do bezzwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji 
u Dziekana właściwego Wydziału. 

§   8.  Student zobowiązuje się do bezzwłocznego złożenia pisemnej informacji o zmianie danych osobowych umieszczonych w 
kwestionariuszu osobowym. 

§   9. Student zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Statutu WSEiZ, Regulaminu Studiów oraz innych przepisów 
stanowionych przez organy WSEiZ. 

§   10. Strony zgodnie ustalają, że:   
1) zapłacone kwoty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, jako opłaty za faktycznie przeprowadzone czynności nie podlegają 

zwrotowi z wyjątkiem sytuacji określonej w § 11, 
2) opłaty z tytułu czesnego wniesione z góry, zostaną zwrócone w przypadku rozwiązania bądź wypowiedzenia niniejszej 

umowy, w kwocie pomniejszonej o pełne raty miesięczne za okres, w którym umowa obowiązywała, 
3) w przypadku zwłoki w płatnościach lub naruszenia warunków niniejszej umowy, student może zostać skreślony z listy 

studentów, 
4) dniem zapłaty jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy WSEiZ lub dokonania płatności gotówką 

w Kwesturze WSEiZ, 
5) wydanie dokumentów potwierdzających status studenta może nastąpić po wykonaniu wszystkich zobowiązań wobec 

WSEiZ wynikających z zarządzeń Prezydenta w sprawie opłat obowiązujących na studiach,  
6) złożenie oświadczenia o rezygnacji ze studiów równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy. Okres wypowiedzenia 

wynosi jeden miesiąc i jego termin biegnie od końca miesiąca, w którym złożona została rezygnacja. W przypadku 
skreślenia z listy studentów z innej przyczyny, umowa przestaje obowiązywać w ostatnim dniu miesiąca, w którym 
nastąpiło skreślenie (bez zachowania okresu wypowiedzenia), 

  



 
7) wysokość czesnego oraz innych opłat związanych ze studiowaniem za kolejne lata studiów, może zostać zmieniona 

zarządzeniem Prezydenta ze względu na:  
- zmiany obowiązujących regulacji prawnych dotyczących studiów lub przepisów podatkowych,  
- wzrost kosztów procesu dydaktycznego, przy czym zmiana opłaty nie może przekroczyć 15% jej początkowej wartości 
w okresie planowego czasu studiów z zastrzeżeniem poniższego odnośnika, wysokość opłat może zostać podwyższona 
dodatkowo o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za rok poprzedzający wydanie 
nowego zarządzenia Prezydenta o ile wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przekroczy 3%, 

8) o zmianach wymienionych w § 10 ust. 7 student zostanie poinformowany na 2 miesiące przed początkiem danego roku 
akademickiego, przy czym informacje o zmianie wysokości opłat dokonywanych w trybie wynikającym z niniejszej 
umowy, wiążą Studenta pod warunkiem, że Uczelnia poda je do wiadomości Studenta w sposób przyjęty w Uczelni tj. 
poprzez pisemne komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz w systemie „wirtualna uczelnia”, 

9) w przypadku określonym w ust. 7,  Studentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie do 30 dni przed 
początkiem roku akademickiego, w którym zmiany mają być wprowadzone.  

§ 11. WSEiZ zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia wybranego przez Studenta kierunku lub formy studiów z powodu 
zbyt małej liczby kandydatów na studia, mniejszej niż 25 zobowiązując się do zwrotu zapłaconych kwot: opłaty rekrutacyjnej, 
wpisowego i czesnego. Pisemne zawiadomienie o rezygnacji z uruchomienia kierunku lub formy studiów jest równoważne z 
wypowiedzeniem przez WSEiZ umowy. 

§ 12. Regulamin studiów, zarządzenie Prezydenta w sprawie opłat obowiązujących na studiach w roku akademickim 2017/2018 
zostały udostępnione Studentowi i Student zapoznał się z nimi przed podpisaniem umowy. 

§ 13.  Regulamin studiów, załączony aktualny wykaz obowiązujących opłat na studiach w roku akademickim 2017/2018 oraz 
podanie o przyjęcie na studia stanowią integralną część niniejszej umowy i zostały przekazane Studentowi. 

§ 14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
………………………………       ..........................................bi   
(w imieniu uczelni)       (Student)     
               
 


