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UMOWA 

o finansowanie studiów 
 

zawarta w dniu ............................................. w Warszawie pomiędzy: 

 

Uczelnią Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Warszawie, 

 Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, NIP: 524 19 16 252, REGON: 012444414, 

wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod 

nr 106,  reprezentowaną przez:…………………………………………………………………., 

zwaną w dalszej części Umowy „Uczelnią”, 

a 

.............................................................................................. z siedzibą w 

……………………………, ……………………………………….., …-….. 

…………………………….., wpisana pod nr ………… do 

………………………………………………………………………………………..,  

powadzonego przez ……………………………………………….. NIP: ……………………, 

REGON: ……………………………………………………., reprezentowana przez 

......................................................................................................... zwanym w dalszej części 

Umowy „Nabywcą” 

 

dla łącznego określenia których w treści umowy używa się też terminu „Strony”, a jednej z 

nich bez konieczności wskazania której – „Strona” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad finansowania przez Nabywcę studiów w 

Uczelni na kierunku .............................................................................................................., 

dalej „Studia” na rzecz Pana/Pani .................................................................................., 

dalej „Studenta”, będącego pracownikiem Nabywcy. 

2. Studia, o których mowa w ust. 1 trwają .............. semestry i rozpoczynają się/rozpoczęły 

się w roku akademickim ................................................................ 

 

§ 2 

Na podstawie niniejszej Umowy Nabywca zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych 

z pobieraniem nauki przez Studenta, a wynikających 

z Zarządzenia Rektora Uczelni w sprawie wysokości opłat za studia (umowy o odpłatne 

świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów zawartej miedzy 

Uczelnią a Studentem). 

§ 3 

1. Nabywca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za Studia pracownika Nabywcy, o których 

mowa w § 1 Umowy w wysokości wynikającej z zarządzenie Rektora, o którym mowa w 

§ 2 Umowy w całości/w części tj. w kwocie …………………… zł za semestr. 

2. W przypadku, gdy Nabywca wnosi opłaty za Studia w część, w pozostałej części od 

wniesienia opłaty za Studia zobowiązany jest Student. 

3. Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia (czesnego) jednorazowo 

w terminie wyznaczonym przez Uczelnię lub w ratach – według harmonogramu 

wyznaczonego przez Uczelnię. Zasady wnoszenia opłat określa zarządzenie Rektora, o 

którym mowa w § 2 Umowy. 
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4. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za Studia, Nabywca i Student ponoszą 

solidarnie odpowiedzialność na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora, o którym 

mowa w § 2 Umowy. 

5. Opłat za studia należy dokonywać na numer rachunku bankowego Uczelni: 

ING Bank Śląski S.A. 11 1050 1025 1000 0023 6749 5963 

6. Za datę dokonania zapłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Uczelni. 

7. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 2 

Umowy. 

§ 4 

1. Niewniesienie przez Nabywcę opłaty czesnego za studia w terminie/ach określonych 

zarządzenie Rektora, o którym mowa w § 2 Umowy może skutkować skreśleniem 

pracownika Nabywcy z listy studentów. 

2. Skreślenie pracownika Nabywcy z listy studentów lub rezygnacja przez 

pracownika z kształcenia na Studiach nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania 

zaległych opłat czesnego za studia należnych Uczelni z tytułu świadczenia na rzecz 

pracownika Nabywcy usług edukacyjnych. 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Nabywcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieuregulowania przez Nabywcę 

należności wynikających z niniejszej umowy w terminie/ach określonych w niniejszej 

Umowie. 

§ 5 

1. Nabywcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia 

z zastrzeżeniem, że na Nabywcy spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania 

pracownika Nabywcy o złożeniu wypowiedzenia umowy. W takim przypadku obowiązek 

uiszczania opłat za naukę ciąży na Studencie. 

2. W przypadku rezygnacji przez pracownika Nabywcy z kształcenia na Studiach, bądź 

skreślenia go z listy studentów, Uczelnia zawiadomi o tym fakcie Nabywcę. 

3. Rozwiązanie umowy przez Uczelnię, jak również rozwiązanie umowy przez Nabywcę z 

przyczyn leżących po stronie Nabywcy nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studiów. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawa o szkolnictwie wyższym i  nauce, a także 

aktów wewnętrznych Uczelni. 

§ 8 

Nabywca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Uczelni w związku z zawarciem 

Umowy i które Uczelnia pozyska od Nabywcy. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenia woli z nią związane  wymagają dla 

swojej ważności formy pisemnej. 

§ 10 

Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze 

polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia w ten sposób rozstrzygnięcia mają prawo zwrócić 
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się o ich rozstrzygnięcie do sądu powszechnego właściwego ze względu 

na siedzibę Uczelni. 

 

 

§ 11 

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresu ich 

siedziby. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie uznaniem korespondencji wysłanej 

na adres wskazany w komparycji Umowy za doręczoną. Za datę otrzymania korespondencji 

uznaje dzień odebrania przesyłki poleconej lub upływ 14 dni od daty pierwszej awizacji w 

przypadku jej nieodebrania. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

UCZELNIA     NABYWCA 


