
Strona 1 z 2 

 

UMOWA 
określająca warunki odpłatności 

za studia I stopnia 

 

  zawarta w Warszawie, w dniu  , której stronami są: 

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A, 

zwana dalej Uczelnią, reprezentowana przez:  

Dziekana Wydziału Zarządzania – prof. nadzw. dr. hab. Pawła Sorokę działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Rektora, 

i  

Kandydat/ka na Studenta Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej 

 PESEL:  
(imię i nazwisko)   

 
(adres stałego zameldowania) 

 
(adres korespondencyjny jeśli jest inny niż stałego zameldowania) 

zwany / zwana dalej Studentem   

o treści następującej: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia  w Warszawskiej Szkole Zarządzania – 

Szkole Wyższej (dalej: Uczelnia). 

§ 2 

Uczelnia oświadcza, że spełnia obowiązujące prawem wymagania do prowadzenia studiów objętych niniejsza 

Umową, a w tym: 

1. warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem 

materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku „zarządzanie” oraz zobowiązuje się je spełniać do końca 

planowanego okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie 

z „Regulaminem Studiów”), 

2. wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną liczbą 

godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne. 

§ 3 

Uczelnia oświadcza, że: 

a) warunki studiów są określone w Regulaminie Studiów, a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku 

akademickim, zawierające wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń i praktyk, zostały 

określone w Ramowym programie studiów I stopnia. 

b) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat do nadawania, którego 

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

§ 4  

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi odpowiednich warunków pobierania nauki, tj. 

możliwości uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, seminariach, lektoratach, egzaminach, zaliczeniach oraz 

innych zajęciach przewidzianych programem studiów w trzyletnim toku studiów. 

2. Student zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu Studiów” oraz wszelkich unormowań 

zawartych w innych regulaminach i dokumentach, decyzjach, uchwałach, etc. wydawanych przez uprawnione 

organy Uczelni na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutu 

i ogłaszanych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Uczelni. 
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§ 5  

1. Z tytułu wykonywania przez Uczelnię świadczeń opisanych w § 4 ust. 1, Student zobowiązuje się do 

ponoszenia kosztów za każdy rozpoczęty semestr nauki według zasad określonych w „Regulaminie Opłat”, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowe warunki, wysokość i terminy opłat czesnego zawarte są w „Zobowiązaniu dotyczącym opłacania 

czesnego dla Kandydata na Studenta WSZ-SW” (załącznik Nr 2 do umowy) oraz „Regulaminie Opłat”. 

3. W każdym kolejnym roku akademickim wysokość czesnego i innych opłat związanych z tokiem studiów 

podlega zwiększeniu o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Pierwszym rokiem waloryzacji jest rok akademicki następujący po pierwszym roku 

obowiązywania umowy. 

4. Uczelnia może dokonać waloryzacji, o której mowa w ust. 3, o wartość niższą lub od niej odstąpić. 

5. Uczelnia informuje studentów o wysokości czesnego i opłat po waloryzacji, w terminie do 30 czerwca, 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Uczelni. 

6. Na dzień podpisania umowy czesne oraz pozostałe 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. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów podręczników oraz kosztów badań profilaktycznych, zakwaterowania, 

wyżywienia, etc. 

§ 6  

1. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów WSZ-SW czesne podlega 

zwrotowi w kwocie pozostałej po wykorzystaniu, tj. za przyszłe miesiące nauki od miesiąca następującego po 

złożeniu rezygnacji bądź skreślenia z listy studentów. 

2. Wniesienie opłat nie czyni Studenta udziałowcem lub akcjonariuszem Uczelni, ani nie stanowi o nadaniu 

Studentowi jakichkolwiek uprawnień kontrolnych wobec Uczelni. 

3. Student oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem Studiów” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie czesnego przekraczającego jeden miesiąc, Uczelnia ma prawo do rozwiązania 

umowy, które następuje z końcem nieopłaconego okresu i skreślenia studenta z listy studentów. Rozwiązanie 

umowy winno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem do zapłaty. 

§ 7  

1. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami w ramach realizacji niniejszej umowy będzie kierowana na  

adresy stron wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu, strony zobowiązane są do bezzwłocznego 

wskazania nowego adresu do korespondencji. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku 

korespondencja wysłana do drugiej strony listem poleconym na dotychczasowy adres będzie uznana za 

doręczoną z upływem 15-go dnia od daty nadania takiego listu. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

4. Niniejsza umowa zawarta jest z warunkiem zawieszającym polegającym na immatrykulacji i złożeniu ślubowania 

przez Studenta i wchodzi w życie po spełnieniu powyższego warunku. W przypadku braku spełnienia warunku do 

dnia 31.12.2019r. niniejsza umowa traci moc bez jakichkolwiek dalszych oświadczeń woli jej stron. 

5. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 4 umowa będzie obowiązywała przez czas kontynuowania 

studiów przez studenta. 

6. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. 

 
Załączniki: 

1) Regulamin Opłat 

2) Zobowiązanie dotyczące opłacania czesnego dla kandydata na Studenta WSZ-SW 

3) Regulamin Studiów 
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(pełny podpis Studenta)   

 


