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Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 27/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia  
2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących  
w procesie realizacji studiów podyplomowych    
 

 
UMOWA 

o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 

 
 
zawarta w dniu ……………………………………………… roku w Koninie, pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, zwaną dalej 

„Uczelnią”, reprezentowaną przez Prorektora ……………………………………………., na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora,  

a  

Panią/Panem  ……………………………………………………………………………………………………………,  zamieszkałą/ym w 

……………………………………………………………………………………………………………., legitymującą/ym się dowodem 

osobistym: seria ……..… nr ……………………………, posiadającą/ym dyplom ukończenia studiów wyższych: 

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

zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie,  zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), warunków 

odpłatności za studia podyplomowe …………………….., edycja …………………., zwane dalej 

„studiami”, prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie. 

2.  Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów. 

 
§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że prowadzi studia zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), 

2. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia: 

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć 

dydaktycznych; 

2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów; 

3) obsługi administracyjno-technicznej studiów; 

4) możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych PWSZ w Koninie. 

 
§ 3 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu kształcenia ustawicznego  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”, dostępnym na stronie internetowej 

www.pwsz.konin.edu.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

1) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów, uzyskania w terminie zaliczeń       

i zdania egzaminów oraz przystąpienia do egzaminu końcowego;  

2) wniesienia opłaty za studia podyplomowe w wysokości …………….. zł (…………….. x dwa 

semestry) w następujących terminach: 

a) …………… zł przed rozpoczęciem zajęć w I semestrze; 

b) ……………  zł przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze; 

http://www.pwsz.konin.edu.pl/
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3. Uczestnik dokonuje opłaty na konto bankowe nr 12 1500 1461 1214 6002 7599 0000,               

z dopiskiem „studia podyplomowe ……………………….., semestr I lub II” 

 

§ 4 

Niewniesienie przez Uczestnika opłaty za studia podyplomowe w wysokości i terminach, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, powoduje skreślenie go z listy uczestników zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 

„Regulaminu kształcenia ustawicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”. 

 
§ 5 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło 

wypowiedzenie. 

2. Uczelnia może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku: 

1) prawomocnego skreślenia Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych; 

2) niewywiązywania się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów; 

2) niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§ 6 

1. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych: 

1) przed terminem rozpoczęcia zajęć, Uczestnik ma prawo do zwrotu całości wniesionej opłaty; 

2) w trakcie semestru, Uczestnik ma prawo do zwrotu do ¼ opłaty semestralnej za każdy 

nierozpoczęty miesiąc nauki, liczony od daty następnego miesiąca po miesiącu złożenia 

rezygnacji. 

2. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłat, o których mowa w ust. 1, składa się na piśmie do 

Prorektora PWSZ w Koninie. 

§ 7 

Spory między stronami umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni. 

 
§ 8 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową oraz regulacjami wewnętrznymi wydanymi przez organy 

Uczelni, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowa wygasa z chwilą ukończenia studiów przez Uczestnika. 

 
§ 10 

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

 

 

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

Uczestnik       Za Uczelnię 


