
 

    

 
 

UMOWA 
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA 

W KUJAWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU 

zawarta w dniu .........................................................  [data zawarcia umowy] pomiędzy Stronami: 
Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku z siedzibą we Włocławku, Pl. Wolności 1 wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych, prowadzonego przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 69, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez  ..................................................................... 1) - 
Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, 
a 

Panią/Panem .................................................................................................................................................................................................................................................  

legitymującym się dowodem osobistym/paszportem.............................................................................. PESEL ................................................................................  

podającym adres do korespondencji .........................................................................................................................................................................................................  
zwaną/ym dalej „Studentem”. 

§ 1 
Przedmiotem Umowy o warunkach odpłatności za studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku zwanej dalej „Umową” jest określenie warunków 
odpłatności za studia w oparciu o przepis art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze 
zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

§ 2 
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, a w tym: 

1. warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym, do prowadzenia 
kształcenia, obejmującego proponowane przez Uczelnię kierunki studiów oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu 
studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem studiów Kujawskiej Szkoły Wyższy we Włocławku)-; 

2. wymagania wynikające z obowiązujących programów kształcenia, w tym warunki związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez 
osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne. 

§ 3 
Uczelnia oświadcza, że: 

1) warunki studiów są określone zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), 
a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, aktywnych form 
zajęć i praktyk zawodowych, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób 
ich prowadzenia oraz warunki zaliczania poszczególnych przedmiotów będą podawane do wiadomości Studenta (za pośrednictwem strony 
internetowej www.ksw.wloclawek.pl przed rozpoczęciem każdego semestru), 

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: 
a) licencjat lub licencjat pielęgniarstwa lub inżynier - dotyczy studiów pierwszego stopnia, 
b) magister lub magister pielęgniarstwa - dotyczy studiów drugiego stopnia, 
c) magister — dotyczy studiów jednolitych magisterskich, 

do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca okresu wskazanego z § 2 ust. 1. 

§ 4 
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości 
ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy warunkach. 

§ 5 
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obowiązujący w Uczelni, których 

treść znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.ksw.wloclawek.pl oraz w Dziekanacie. 
2. Student zobowiązuje się do przestrzegania aktów wewnętrznych Uczelni. 
3. Student zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Uczelni. 
4. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta 

obowiązek pisemnego jej powiadomienia o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. W przypadku zaniechania tego 
obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany Uczelni adres do korespondencji uważa się za skutecznie dostarczoną. 

§ 6 
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia przez cały okres studiów opłat na zasadach określonych w Umowie oraz innych opłat zgodnie z wykazem, 

który udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
2. Wysokość opłaty za studia, terminy wnoszenia opłat oraz innych opłat dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego .../... 2)    

określa Zarządzenie Rektora Nr .../... z dnia ... w sprawie ... 3)  udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Kujawskiej Szkoły Wyższej 
we Włocławku. 

3. Wysokość opłaty za studia oraz terminy wniesienia opłat zawiera wpis na listę studentów. W wysokości opłaty za zajęcia dydaktyczne nie 
uwzględnia się kosztów obozów programowych. Koszty te studenci pokrywają odrębnie. Za zwłokę w opłacie czesnego naliczane są odsetki w 
wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Student składa w dziekanacie wydziału lub filii wraz z jednym egzemplarzem Umowy, deklarację o wyborze sposobu płatności (opłata jednorazowa 
lub w ratach), która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Deklaracja wskazuje sposób płatności (opłata jednorazowa lub w ratach) oraz terminy 
wnoszenia opłat/rat.  

5. Oprócz opłat wymienionych w ust. 2, Student zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we 
Włocławku za: 
1) powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
2) zajęcia nieobjęte programem studiów, 
3) kursy dokształcające, 
a także inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności za: wydanie legitymacji studenckiej, duplikatów 
dyplomu. 
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6. Zmiana wysokości opłat za studia może nastąpić raz w roku akademickim maksymalnie do 15%. Kwota podwyżki jest uzależniona od wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 

7. Zmiana umowy, w tym zmiana wysokości czesnego wymaga aneksu do Umowy. 
8. O zmianach zawartych w aneksie Uczelnia zawiadamia studenta w formie pisemnej, co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem semestru. 
9. Student ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli nie akceptuje zmiany wysokości opłat za studia, w terminie do dnia rozpoczęcia semestru, na którym 

obowiązują zmienione opłaty. 
10. Na dzień podpisania niniejszej Umowy czesne oraz dodatkowe opłaty związane z tokiem studiów są zwolnione z podatku VAT. W przypadku 

zmiany przepisów czesne lub dodatkowe opłaty związane z tokiem studiów zostaną powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki. 

§ 7 
1. Nie wpłacenie przez Studenta rat czesnego za semestr w terminach określonych we wpisie na listę studentów na studia oraz w zarządzeniu Rektora 

w sprawie zasad, wysokości i terminów płatności czesnego, uniemożliwia Studentowi korzystanie z usług edukacyjnych, co skutkuje skreśleniem 
Studenta z listy studentów. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, ponowne wpisanie na listę studentów będzie możliwe po uregulowaniu wszystkich 
zaległości w opłatach wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 5 ust. 1, w wysokości określonej w 
obowiązującym zarządzeniu Rektora. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Uczelnię do skreślenia Studenta z listy studentów, zgodnie z regulaminem, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w momencie skreślenia. 

4. Skreślenie Studenta z listy studentów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległych opłat, należnych Uczelni z tytułu świadczenia na rzecz 
studenta usług edukacyjnych do momentu skreślenia. 

§ 8 
1. W okresie korzystania z urlopu od zajęć w Uczelni, Student jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 
2. W przypadku udzielenia urlopu zdrowotnego w czasie trwania semestru, Student może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty, 

proporcjonalnie do okresu, w jakim nie będzie korzystał z zajęć. Wniosek w tej sprawie Student powinien złożyć w dziekanacie w terminie 7 dni 
od dnia udzielenia urlopu od zajęć w Uczelni przez dziekana. 

3. Jeżeli w czasie urlopu od zajęć w Uczelni Student za zgodą dziekana bierze udział w zajęciach dydaktycznych z określonego przedmiotu 
wynikających z zaległości, obowiązany jest wówczas do uiszczenia za te zajęcia opłaty w wysokości i na zasadach takich, jak w przypadku 
powtarzania przedmiotu. 

4. W przypadku, gdy Student w następstwie uzyskania urlopu od zajęć uczelni lub powtarzania roku studiów zmieni rocznik naboru, rozumiany jako 
grupa studentów danego kierunku studiów lub specjalności realizująca zajęcia w regularnym toku studiów według roku rekrutacji, Student będzie 
wnosił opłaty obowiązujące dla rocznika, do którego przystępuje. 

§ 9 
1. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta. 
2. Niniejsza Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku prawomocnego skreślenia Studenta z listy 

studentów. 

§ 10 
Za zawinione uszkodzenie lub zagubienie sprzętu należącego do Uczelni, Student zostanie obciążony kosztami naprawy, wymiany lub zakupu sprzętu. 

§ 11 

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym: 
1) Uczelnia, w przypadku: 

a) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów, 
b) nie wywiązywania się przez Studenta ze zobowiązań wynikających z Umowy, 

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

2. Brak złożonego w dziekanacie oświadczenia o rezygnacji ze studiów jest równoznaczny z posiadaniem statusu studenta i zobowiązuje Studenta do 
uregulowania należności określonych w niniejszej Umowie, do dnia skreślenia z listy studentów. 

3. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przez Studenta studiów niestacjonarnych, wpłacone czesne podlega zwrotowi 
proporcjonalnie do liczby pozostałych pełnych miesięcy semestru, licząc od 1. dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiła rezygnacja ze 
studiów. 

4. Jako wypowiedzenie umowy traktowane będzie również uchylanie się od podpisania aneksu, o którym mowa w § 6 ust. 6, z tym że termin 
wypowiedzenia liczony będzie od 21. dnia od daty wysłania przez Uczelnię na wskazany przez Studenta adres do korespondencji listu poleconego 
zawiadamiającego o konieczności podpisania aneksu. 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy, przepisy 

wewnętrzne Uczelni, a w szczególności Regulamin studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a w zakresie tam nie unormowanym 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 
Uczelnia 

(pieczątka i podpis J.M. Rektora KSW we Włocławku) 

 
 

Student (czytelny podpis) 



 

1) wpisać osobę pełniącą funkcję Rektora w roku akademickim, w którym zawiera się umowę ( od którego student 
rozpoczyna naukę) 

2) wpisać rok akademicki, od którego student rozpoczyna naukę 
3) wpisać numer zarządzenia rektora określającego zasady, wysokość i terminy płatności czesnego na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego, w 
którym student rozpoczyna naukę 


