
 

Studia stacjonarne 

U M O W A 
o warunkach odpłatności 

w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
zawarta w dniu  we Wrocławiu pomiędzy  
Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I J. Paderewskiego 35, 51-612 
Wrocław,  
reprezentowaną przez Dziekana Wydziału …………., zwaną dalej Uczelnią 
a  
Panem/ią…………….,  
zamieszkałym/ą…….., 
legitymującym/ą się dowodem osobistym numer (seria/numer)……………, 
nr albumu …….., 
nr PESEL………, 
podającym/ą adres do korespondencji…………….,  
zwanym/ą dalej Studentem. 
 

§ 1 
 

Przedmiot Umowy 
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160 
ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 
 
 

§ 2 
 

Oświadczenia i zobowiązania Uczelni 
1. Uczelnia oświadcza, Ŝe spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jego 
podstawie rozporządzeń, a w tym: 

a. warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane 
z niezbędnym wyposaŜeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku 
wybranym przez Studenta, 
b. wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki 
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające 
wymagania kwalifikacyjne. 

2. Ponadto Uczelnia oświadcza, Ŝe: 
a. warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, 
a szczególnie warunki studiowania w kolejnym roku akademickim z podziałem na 
semestry, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń 
i praktyk, wykaz nazwisk prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami 
naukowymi, sposób prowadzenia zajęć oraz warunki zaliczenia poszczególnych 
przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta (za pośrednictwem strony 
internetowej przed rozpoczęciem kaŜdego roku akademickiego), oraz miejsce i czas 
prowadzenia zajęć (przed rozpoczęciem kaŜdego semestru),   
b. Student został przyjęty w poczet studentów studiów … stopnia na Wydziale 
…………… kierunek……….. i : 

I. są to pierwsze studia Studenta w formie stacjonarnej*,  
II. są to drugie lub kolejne studia Studenta w formie stacjonarnej*, 

c.  podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego …………, 
do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia. 

3. Uczelnia zobowiązuje się, Ŝe w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą 
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia moŜliwości ukończenia studiów przez 
Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy warunkach. 
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§ 3 

 
Oświadczenia i zobowiązania Studenta 

1. Student oświadcza, iŜ  zapoznał się z treścią niniejszej umowy przed jej podpisaniem, 
z treścią uchwały Senatu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 
oraz trybu i warunków zwalniania z ich ponoszenia, Zarządzenia Rektora w sprawie 
ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za 
świadczone usługi edukacyjne, Statutu Uczelni oraz Regulaminem Studiów obowiązującym 
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie internetowej www.awf.wroc.pl  (menu: 
studenci / dokumenty do pobrania / ogólnouczelniane) i akceptuje ich treść. 
2. Statut Uczelni, Regulamin Studiów, Uchwała Senatu i Zarządzenie Rektora, o których 
mowa w ust. 1 znajdują się na portalu dziekanatowym, do którego Student ma indywidualny 
dostęp po zalogowaniu się. 
3. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów 
o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego powiadamiania 
o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie – do czego Student się 
zobowiązuje. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciąŜać będą Studenta. 
 
 

§ 4 
 

Opłaty 
1.Student zobowiązuje się do wnoszenia przez cały okres trwania studiów opłat na zasadach 
określonych w Ustawie w wysokości ustalonej Zarządzeniem Rektora. 
2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, gdy są to drugie lub kolejne studia Studenta w formie 
stacjonarnej, od roku akademickiego ……… wysokość opłat wynosi: 

I semestr……., II semestr……., kolejne………zł (jednorazowo), 
I semestr……., II semestr……., kolejne…….. zł (ratalnie),  

płatne w terminach określonych w Zarządzeniu Rektora **. 
b. za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a 
ust. 2 – w wysokości………, 
c. za powtarzanie semestru…….lub przedmiotu……….z powodu niezadowalających 
wyników w nauce. 
3. NiezaleŜnie od opłat określonych w ust. 2 a, b i c, gdy zachodzą przesłanki do ich 
naliczenia, Student zobowiązany jest wnosić opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora za : 

a. zajęcia nieobjęte planem studiów, 
b. inne opłaty wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym za 
wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikatów.  

4. Wpłaty naleŜy dokonać na indywidualne konto studenta nr….. 
5. Za termin wniesienia opłaty uwaŜa się datę wpływu opłaty na konto. 
6. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty Uczelni przysługuje prawo naliczania 
odsetek ustawowych. 
7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia mogą ulec zmianie z waŜnych powodów, 
w szczególności w przypadku zmian w programie studiów powodujących wzrost kosztów 
prowadzonych zajęć, albo w przypadku zmian kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym 
do uruchomienia i prowadzenia studiów lub zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów 
amortyzacji i remontów. 
8. W przypadku wprowadzenia zmian w wykazie opłat, o wysokości opłat oraz terminach ich 
wnoszenia, uczelnia zawiadamia studenta z wyprzedzeniem 30 dniowym przed 
wprowadzeniem tych zmian w Ŝycie poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej 
uczelni www.awf.wroc.pl. 
9. W przypadku braku akceptacji zmian w wykazie opłat, ich wysokości oraz terminów 
wnoszenia, studentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.  



 

Studia stacjonarne 

10. Niewniesienie opłaty za studia przez studenta przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych 
w semestrze studiów oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia. 
 
 

§ 5 
Czas obowiązywania Umowy 

1. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta.  
2. KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym 
nastąpiło wypowiedzenie: 
1) Uczelnia, w przypadku: 

a. prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów, 
b. utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez 
Uczelnię, 
c. nie wywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy. 

2) Student, w przypadku: 
a. złoŜenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 
b. nie wywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy, 
c. utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez 
Uczelnię. 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 
i wydane do niej przepisy wykonawcze, przepisy wewnętrzne Uczelni, a w zakresie tam nie 
unormowanym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego. 
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
kaŜdej ze Stron. 
 
 
 
 
………………………………………………             ................................................................... 
         
STUDENT        UCZELNIA 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
** dotyczy studentów przyjętych na studia po 1 października 2012 roku 
 


