
Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 7/2019/2020 
Rektora UKW 

z dnia 1 października 2019 r. 
Umowa Nr…. 

o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 

 

zawarta dnia  .................... w Bydgoszczy pomiędzy: 

 

1. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego ( 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30) , NIP 5542647568, reprezentowanym przez 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora: 

 

 ............................................................ 

zwanym dalej „UKW ”  

 

a 

 

2. Panem/Panią:   .......................................................................... 

zamieszkałym/zamieszkałą:  .................................................................................. 

adres do korespondencji:  .................................................................................. 

PESEL …………………………………………………………………………….... 

słuchaczem studiów podyplomowych ……………………………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Słuchaczem” 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania i wysokości opłat związanych ze studiami podyplomowymi.  

2. Słuchacz zobowiązuje się uiszczać opłaty związane ze studiami, określone w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

1. UKW oświadcza, że  prowadzi trwające 2/3/4* semestry  studia podyplomowe: 

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

2. UKW oświadcza, że program kształcenia ww. studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie przez Słuchacza co najmniej 30 

punktów ECTS.  

3. UKW oświadcza, że ukończenie powyższych studiów podyplomowych pozwoli Słuchaczowi uzyskać kwalifikacje 

podyplomowe, to jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem.  

 

§ 3 

1. Wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 określił Rektor UKW w drodze Zarządzenia  

nr 37/2018/2019 z dnia 30 maja 2019 r.  

2. Informację o wysokości opłat Uczelnia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UKW. 

 

§ 4 

1. Terminy oraz formy wnoszenia opłat szczegółowo określa Uchwała Senatu UKW nr 15/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 w 

sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i 

warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. 

2. Słuchacz uiszcza opłaty za usługi edukacyjne przelewem na indywidualny rachunek bankowy: ………………………. , z 

tym że za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego UKW. 

3. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Słuchaczowi naliczane są odsetki ustawowe. Słuchacz zobowiązany jest do 

zapłaty odsetek wraz z zapłatą należności głównej. 
 

§ 5 

Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za świadczone usługi edukacyjne słuchaczy, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji materialnej określa Uchwała Senatu UKW nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania 

z tych opłat studentów i doktorantów. 
 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas świadczenia usług edukacyjnych przez UKW, planowany na okres od dnia .........................do 

dnia .................................. 

2. Przewidywany termin końcowy świadczenia usług może zostać przedłużony na warunkach określonych Regulaminem 

Studiów Podyplomowych bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Słuchacz ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem ukończenia studiów podyplomowych 

2) z dniem, w którym decyzja o skreśleniu Słuchacz z listy słuchaczy stanie się ostateczna. 

 



§ 7 

1. Słuchacz oświadcza, że: 

1) jest mu znany program kształcenia, Regulamin Studiów Podyplomowych, Uchwała Senatu w sprawie zasad pobierania 

opłat oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów oraz Zarządzenie Rektora w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych. 

2) został poinformowany, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w tym w szczególności, że:  
a) administratorem jego danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 

Bydgoszcz; administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,  

z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl; 

b) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w celu realizacji niniejszej umowy, w tym procesu edukacyjnego i dokumentowania przebiegu 

studiów; 

c) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz podmioty współpracujące i 

świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, na podstawie zawartych umów powierzenia;  

d) dane przetwarzane będą przez czas trwania studiów, a następnie po jego zakończeniu w celach archiwalnych przez okres 30 lat na 

podstawie art. 6 ust. 1 i ust.2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 553); 

e) ma prawo:  

 żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie 

można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 

f) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

g) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy; 

h) decyzje w sprawach słuchacza, związane z niniejszą umową, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie 

będą poddawane profilowaniu. 

 

§ 8 

1.Strony uzgadniają, że w sprawach dotyczących umowy będą kontaktować się przy użyciu adresów poczty elektronicznej: 

1) Słuchacza  –  widniejącego w systemie USOS, 

2) UKW – ………………………………………… 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm), 

2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1668 z późn. zm),  

3) Regulaminu Studiów Podyplomowych, Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów oraz Zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej: www.ukw.edu.pl/strona/oplaty_za_studia/umowy   

3. W sprawach spornych wynikających z realizacji przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie sąd rejonowy właściwy dla 

siedziby UKW. 

4. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................     ............................................................ 

UKW         Słuchacz 

 

http://www.ukw.edu.pl/strona/oplaty_za_studia/umowy

