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ANEKS DO UMOWY NR REF …………..……\2018\2019\ O ŚWIADCZENIE USŁUG 

EDUKACYJNYCH  

 

dla  kierunku………………………………….., specjalność…………………………………….. 

określający warunki uczestnictwa w projekcie: „Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz 

Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” POWR.03.01.00-00-DU47/18 

 

z dnia (wypełnia pracownik uczelni) ………….………………………………….., zawarty  

w Gdańsku/Gdyni pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A,  

80-266 Gdańsk, reprezentowaną przez (wypełnia pracownik 

uczelni)…………………………………………………………………………………,  

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wicekanclerza Wyższej Szkoły Bankowej  

w Gdańsku Małgorzatę Bednarek, zwaną w dalszej części aneksu „Uczelnią”,  

a  

Panem/Panią  
 

……..……………………………………………,     PESEL 

 

  
zwanym/ną w dalszej części umowy „Studentem” lub „Uczestnikiem projektu”. 

 

§ 1 

1. Strony zgodnie oświadczają, że: 

a) Student podpisał w dniu ……………. z Uczelnią umowę nr ……………….. 

o świadczenie usług edukacyjnych dla kierunku ……….……………………, 

specjalność ………………………………………… (zwaną dalej Umową), 

b) Uczelnia realizuje projekt pn. „Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz 

Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” POWR.03.01.00-00-

DU47/18 (zwany dalej Projektem), 

c) w ramach projektu czesne jest współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. 

Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt jest realizowany w okresie od 

01.06.2018 do 31.01.2022, 

d) Student zainteresowany jest przystąpieniem do Projektu w charakterze Uczestnika. 

Przystąpienie przez Uczestnika do Projektu wymaga podpisania przez Strony 

niniejszego Aneksu. 

2. Niniejszy Aneks wprowadza od dnia …………………….. na czas uczestnictwa Studenta  

w Projekcie obniżkę czesnego zgodnie z postanowieniami § 2 Aneksu i wyłącza w tym czasie 
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stosowanie postanowień § 3 ust. 1 – 9 Umowy. 

 

                                                                            § 2 

Przez czas odbywania studiów w Uczelni na kierunku ……………. Student mający status 

uczestnika Projektu płaci obniżone czesne w wysokości określonych w poniższej tabeli: 

Wydział Finansów i Zarządzania  w Gdańsku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni 

 

Poziom studiów Tryb studiów Kierunek studiów 
Cena studiów katalogowych, 

czesne stałe, opłata roczna 

Zniżka dla uczestnika 

projektu, dotyczy jednego 

roku 

Czesne po uwzględnieniu 

zniżki, opłata roczna 

Studia I stopnia 
Stacjonarne 

 

Pedagogika 3900 zł 
1 375 zł 

2525 zł 

Turystyka i Rekreacja 4500 zł 1 590 zł 2910 zł 

                                                                    § 3 

Student traci status uczestnika Projektu, co jest równoznaczne z utratą uprawnienia do zniżki 

czesnego na warunkach określonych w niniejszym Aneksie w następujących przypadkach: 

a) braku rejestracji na kolejnym semestrze studiów zgodnie z programem studiów  

na warunkach określonych w Regulaminie Studiów  - utrata statusu uczestnika Projektu 

następuje z końcem ostatniego semestru zaliczonego przez Studenta zgodnie  

z programem studiów na warunkach określonych w Regulaminie Studiów; 

b) braku zdania przez Studenta egzaminu dyplomowego w terminie wynikającym  

z Regulaminu Studiów – z dniem, w którym upływa przewidziany w Regulaminie 

Studiów termin zdania tego egzaminu; 

c) zmiany kierunku lub specjalności studiów, z wyjątkiem zmiany kierunku lub specjalności  

w ramach projektu pn. „Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz Turystyka i 

Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” POWR.03.01.00-00-DU47/18, za 

zgodą Dziekana Wydziału – z dniem, z którym następuje taka zmiana; 

d) skreślenia z listy studentów – z dniem, w którym następują skutki skreślenia; 

e) rezygnacji Studenta z uczestnictwa w Projekcie – z dniem doręczenia Uczelni przez 

Studenta pisemnej rezygnacji; 

f) rozwiązania umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-DU47/18, podjęcia przez 

Uczelnię decyzji o zakończeniu realizacji Projektu lub zakończenia realizacji Projektu  

z jakiejkolwiek innej przyczyny – z dniem doręczenia Studentowi zawiadomienia Uczelni 

o wystąpieniu któregoś z tych zdarzeń. 
 

                                                                        § 4 

Z dniem utraty przez Studenta statusu uczestnika Projektu przestają obowiązywać postanowienia 
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§ 2 niniejszego Aneksu, a wysokość zapłaty czesnego będą takie jak  

w § 3 ust. 1 - 9 Umowy. 

                                                                       § 5. 

Student będący Uczestnikiem projektu zobowiązuje się do podejmowania działań niezbędnych 

do realizacji celów Projektu, a w szczególności do: 

a. Uczestnictwa w zajęciach oraz podpisywania list obecności, minimum 80% 

obecności na zajęciach określonych programem studiów, 

b. Wypełniania ankiet wykonywanych na potrzeby projektu, 

c. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej – 

uzupełnienia tej dokumentacji niezwłocznie po wezwaniu przez Uczelnię, 

d. Uczestnictwa w obowiązkowych stażach studenckich zaplanowanych w programie 

studiów, 

e. W terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu ukończenia 

studiów dostarczenia do Uczelni zaświadczenia potwierdzającego podjęcie 

zatrudnienia lub kontynuację kształcenia w formie studiów II lub III stopnia.  

                                                                        § 6 

1. W przypadkach, o których mowa § 3 lit. a, b, c, d, e niniejszego Aneksu,  Student może 

zostać obciążony karą umowną w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych), o czym decyduje Dziekan. Kara umowna służy pokryciu kosztów, jakie 

poniosła Uczelnia w związku z realizacją Projektu i jakie nie zostaną Uczelni 

sfinansowane w ramach Projektu z powodu utraty przez Studenta statusu uczestnika 

Projektu . 

2. Odstąpienie od kary wymienionej w ust.1 jest możliwe w przypadku rezygnacji Studenta 

ze studiów spowodowanej chorobą uniemożliwiającą Studentowi uczęszczanie na studia 

bądź inną trudną sytuacją życiową. Decyzję o odstąpieniu od obciążenia karą podejmuje 

Dziekan na wniosek Studenta na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych 

przez Studenta. 

3. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, zastrzeżona kara umowna nie pokrywa 

szkody, Uczelnia ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

                                                                           § 7. 

1. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem ……………………… 

2. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym dotyczące opłat dodatkowych (§ 3 ust. 10) nie 

ulegają zmianie. 

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  
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 …………………………………………..               ………………………………………….. 

Student           
z upoważnienia Wicekanclerza                

Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 

pieczątka i podpis 

Uczelnia 

 


