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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 11/2017 Prezydenta DSW 

 .............................................................  
pieczęć Uczelni 

Umowa o pobieraniu nauki i odpłatności za studia 

zawarta dnia …………… r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Dolnośląską Szkołą Wyższą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej nr 9, wpisaną do rejestru 

uczelni niepublicznych pod numerem 118, reprezentowaną przez: Rektora – prof. DSW dr hab. Ewę 
Kurantowicz w imieniu której działa, na podstawie Pełnomocnictwa z 11 grudnia 2017r., Prorektor  

ds. kształcenia – dr Bartosz Błaszczak i Kwestora – mgr Elżbietę Puchałę, zwaną dalej Uczelnią 

a  

Panią/Panem: ………………………..…., zamieszkałą/-ym ……………………………, nr PESEL: ……………………….. 

zwaną/-ym dalej Studentem  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Uczelni oraz Studenta 

podejmującego studia I lub II stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w tym również warunków 
odpłatności.  

2. Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów stacjonarnych/niestacjonarnych na kierunku: 

…………………, począwszy od roku akademickiego ……………………… 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w każdym kolejnym semestrze nauczania Student może zmienić sposób 

wnoszenia opłat za wybrane przez siebie studia, a wynikająca z wyboru Studenta zmiana sposobu 
zapłaty czesnego nie powoduje zmiany jego wysokości, a jedynie zmianę wysokości upustu. 

§ 2 

Użyte w umowie określenia oznaczają: 

• Regulamin Studiów – regulamin określający zasady studiowania w Dolnośląskiej Szkole Wyższej; 

• Regulamin opłat za studia – regulamin określający rodzaje i sposoby opłat za studia w Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej; 

• Korekta zobowiązania – korekta zobowiązania do wnoszenia opłat za studia w Dolnośląskiej Szkole 

Wyższej, składana przez Studenta w razie zmiany sposobu wnoszenia opłat za studia; 

• Podanie – złożone na stosownym formularzu podanie do Rektora Uczelni o przyjęcie na wybrany 
kierunek studiów. 

§ 3 

1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Studentowi możliwość nauki na kierunku i specjalności określonej  

w § 1 pkt 2, zgodnie ze standardami kształcenia, programem i planem studiów danego kierunku oraz 

według zasad określonych w Regulaminie studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w szczególności: 

• właściwą organizację studiów, 

• wysoki poziom nauczania z przedmiotów objętych programem studiów, 

• kadrę naukowo-dydaktyczną o wymaganych kwalifikacjach, 

• obsługę administracyjną procesu kształcenia, 

• odpowiednią bazę dydaktyczną. 

2. Student zobowiązuje się do: 

• przestrzegania Regulaminu Studiów i Regulaminu opłat za studia obowiązujących w Dolnośląskiej 

Szkole Wyższej we Wrocławiu, 

• uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów w terminach określonych 
przez Uczelnię, 
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• złożenia Korekty zobowiązania, o którym mowa w § 2, jeśli zmianie ulegnie sposób uiszczania opłat za 
kolejny rok studiów. 

§ 4 

1. Studia, o których mowa w niniejszym paragrafie, zgodnie z planem studiów trwają ……… semestrów. 

2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego  

i jest podzielony na dwa semestry – zimowy i letni. 

§ 5 

1. Opłata za studia wynika z Zarządzenia Prezydenta DSW w sprawie wysokości oraz terminów  
i sposobu wnoszenia opłat za studia i płatna jest w systemie ….. rat za każdy rok akademicki. Wysokość 

jednej raty wynosi …………… Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia opłat określa załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

2. Student może dokonać opłaty czesnego ze zniżką w jednej lub dwóch ratach zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta w sprawie w wysokości, zasad i terminów wnoszenia opłat za studia. 

3. Opłatę za studia, zgodnie z zadeklarowanym sposobem płatności, wnosi się gotówką w kasie Uczelni lub 

przelewem na indywidualny numer konta Studenta. 

4. Student jest zobowiązany do wnoszenia innych, dodatkowych opłat przewidzianych w Regulaminie 

Studiów i Regulaminie opłat za studia (m. in. za powtarzanie przedmiotu, wydanie dyplomu etc.)  

– według stawek określonych Zarządzeniem Prezydenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

5. Czesne nieopłacone zgodnie ze złożonym przez Studenta zobowiązaniem jest opłatą zaległą w myśl  

pkt. 5 Regulaminu opłat za studia i podlega sankcjom w nim określonym. Od zaległych opłat naliczane 
są odsetki ustawowe, które przy najbliższej wpłacie – są potrącane w pierwszej kolejności. Pozostała po 

potrąceniu kwota jest księgowana jako czesne. Odsetki są naliczane zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu opłat 
za studia. 

6. W każdym kolejnym semestrze Student może zmienić sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w pkt. 1, 

co nie spowoduje zmiany niniejszej umowy i wysokości opłaty. Zmiany sposobu dokonywania opłat nie 
objęte umową wymagają zgody Prezydenta DSW lub osoby upoważnionej (korekta zobowiązania do 

wnoszenia opłat stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta w sprawie wysokości, zasad i 
terminów wnoszenia opłat za studia). 

7. Szczegółowe warunki i rodzaje opłat określa Regulamin opłat za studia stanowiący integralną cześć 

niniejszej umowy.  

§ 6 

1. Rezygnacja ze studiów nie uprawnia Studenta do żądania zwrotu uiszczonej opłaty ani rekompensaty 
pieniężnej za wykorzystany okres nauki przewidziany dla danego kierunku i specjalizacji, który był przez 

Studenta realizowany w normalnym trybie w ramach niniejszej umowy. 

2. Uczelnia oświadcza, że w okresie od dnia rozpoczęcia wybranych przez Studenta studiów do dnia ich 

zakończenia zgodnie z planem przewidzianym dla danego kierunku i specjalności, wysokość opłaty  

za każdy rok akademicki określona w § 5 pkt 1 nie ulegnie zmianie.  

3. Wysokość opłat może ulec zmianie w przypadku, gdy Student będzie powtarzać rok akademicki, zostanie 

mu udzielony urlop dziekański, zostanie skreślony z listy studentów a następnie wznowi studia, bądź  
w innych przypadkach określonych w Regulaminie Studiów i Regulaminie opłat za studia. 

§ 7 

1. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin studiów Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej. 

2. Zmiana Regulaminu Studiów oraz Regulaminu opłat za studia nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

3. Student oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym Regulaminem Studiów oraz Regulaminem opłat  

za studia i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zawartych tam postanowień.  

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Podanie o przyjęcia na wybrany kierunek studiów oraz 
Regulamin opłat za studia. 
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§ 8 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, o których mowa w § 1 pkt 2. 

2. Umowa może być rozwiązana przed terminem, na który została zawarta, na skutek opóźnienia w 

opłacaniu należności za studia wynikających z niniejszej umowy, Regulaminu opłat za studia i złożonego 

Zobowiązania po uprzednim wezwaniu Studenta do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego 
terminu do uregulowania należności, a także z powodu skreślenia Studenta z listy studentów z innych 

powodów. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. 

4. Student oświadcza, że miał wpływ na treść niniejszej umowy, zgodnie z art. 3851) Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

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

______________________________ 

(Student) 
 1. ____________________________ 

(Rektor) 

  

2. ____________________________ 

(Kwestor) 
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Załącznik nr 1  

do Umowy o pobieraniu nauki i odpłatności za studia 

Informacje dotyczące płatności za studia 

Każdy Student otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, nadany na podstawie numeru PESEL. Zgodnie z 

podpisana Umowa, prosimy o dokonywanie opłat na wskazany nr konta, zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Imię i nazwisko: .............................................................................................  

Indywidualny nr konta: ................................................................................... , bank: BZ WBK SA 

Nazwa odbiorcy: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław 

W tytule opłaty proszę podać imię i nazwisko, semestr studiów oraz nr raty. 

Wybrany system ratalny:  .................................. , kwota raty: .......................... zł 

Rok I (20../..):  Rok II (20../..): 

Nr raty Termin płatn. Kwota  Nr raty Termin płatn. Kwota 

Rata 1 22.10.20..   Rata 1 15.09.20..  

Rata 2 15.11.20..   Rata 2 15.10.20..  

Rata 3 15.12.20..   Rata 3 15.11.20..  

Rata 4 15.01.20..   Rata 4 15.12.20..  

Rata 5 15.02.20..   Rata 5 15.01.20..  

Rata 6 15.03.20..   Rata 6 15.02.20..  

Rata 7 15.04.20..   Rata 7 15.03.20..  

Rata 8 15.05.20..   Rata 8 15.04.20..  

Rata 9 15.06.20..   Rata 9 15.05.20..  

Rata 10 15.07.20..   Rata 10 15.06.20..  

 

Rok III (20../..): 

Nr raty Termin płatn. Kwota 

Rata 1 15.09.20..  

Rata 2 15.10.20..  

Rata 3 15.11.20..  

Rata 4 15.12.20..  

Rata 5 15.01.20..  

Rata 6 15.02.20..  

Rata 7 15.03.20..  

Rata 8 15.04.20..  

Rata 9 15.05.20..  

Rata 10 15.06.20..  

  
 _________________ 
 (Student) 
Opłata walidacyjno-kwalifikacyjna winna być wniesiona 2 tygodnie przed terminem obrony. 

W sprawie dodatkowych informacji np. o fakturach i zmian np. zmiany liczby rat, proszę kontaktować się z Biurem Obsługi 

Studenta i Słuchacza, Dział Płatności i Stypendiów,  

tel. 71 356 15 20, 71 356 15 21; platnosci@dsw.edu.pl; ul. Strzegomska 55, pok. 29. http://www.dlastudenta.dsw.edu.pl/biuro-

obslugi-studenta-i-sluchacza/ 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Nieprzestrzeganie terminu zapłaty czesnego spowoduje naliczenie odsetek umownych 

zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu opłat za studia. Kosztem wysłania pisemnego monitu o zaległościach Uczelnia może obciążyć 

studenta.  

mailto:platnosci@dsw.edu.pl

