
 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 171/2013/2014 

z dnia 23 września 2014 r. 

 

 

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi 

edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

 

Na podstawie art. 160a ust. 5  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  

                                          

 

                                                           § 1                                                        

1. Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r. 

określił obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015  wzory umów oraz aneksy do 

umów regulujących warunki pobierania i wysokość opłat za usługi edukacyjne, a także 

opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich. 

2. Wzory umów oraz aneksów do umów dotyczą: 

1) studentów studiów stacjonarnych: 

a) umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 1) 

b) aneks do umowy o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 2)    

2) studentów studiów niestacjonarnych: 

a) umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 3) 

b) aneks do umowy o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 4)    

3) studentów stacjonarnych studiów doktoranckich: 

a) umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 5) 

b) aneks do umowy o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 6) 

4) studentów niestacjonarnych studiów doktoranckich: 

a) umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 7) 

b) aneks do umowy o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 8) 

5) uczestników studiów podyplomowych  

- umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 9) 

 uczestników kursów dokształcających  

- umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 10) 

 uczestników szkoleń  

- umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 11) 

 uczestników procesu potwierdzenia efektów uczenia się  

-umowa o warunkach odpłatności (Załącznik Nr 12) 

 

 

 

 



 

                                                           § 2                                                        

Szczegółową wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor UKW,  z tym, że opłaty 

związane z :   

 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych 

studiów doktoranckich, 

2) z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach 

doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce  

 

nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia 

niestacjonarnych studiów i studiów doktoranckich oraz stacjonarnych studiów i studiów 

doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju 

uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w 

tym amortyzacji i remontów. 

 

§ 3 

 

1. Umowy, oraz aneksy o których mowa w § 1 są ewidencjonowane w rejestrach umów 

prowadzonych odpowiednio przez dziekanaty podstawowych jednostek organizacyjnych 

w przypadku studiów, oraz jednostki prowadzące studia doktoranckie, studia 

podyplomowe, kursy dokształcające, szkolenia oraz procesy potwierdzania efektów 

uczenia się.  

 

2. Rejestry umów zawierają: 

1) numer kolejny umowy, 

2) datę zawarcia umowy, 

3) rodzaj studiów i kierunek, 

4) datę i przyczynę rozwiązania umowy, 

5) inne wpisy lub uwagi.  

 

3. Rejestry umów prowadzone są także wersji elektronicznej.  

 

4. Umowy przechowuje się w teczkach akt osobowych studentów, doktorantów oraz innych 

osób korzystających z usług edukacyjnych.  

 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 

 

 
 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

                                                                                                       

 



 
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

 

Umowa Nr….. o warunkach odpłatności  

dla studentów studiów stacjonarnych  
 

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:  ............................................................ 

kierunek studiów …………………………………. 

specjalność ……………………………………… 

poziom kształcenia ……………………………….. 

nr albumu: .................... PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej  „Studentem”  

 

 

Niniejsza umowa jest zawierana przez strony w celu wykonania obowiązku wynikającego 

 z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, a jej przedmiotem jest 

określenie warunków odpłatności z tytułu usług edukacyjnych realizowanych przez UKW na 

rzecz studentów studiów stacjonarnych. 

 

§ 1 

 

1. Student oświadcza, że jest studentem studiów stacjonarnych w UKW, co uprawnia go do 

korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.  

3. Student oświadcza, że znany jest mu program kształcenia, Regulamin Studiów oraz 

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za 

usługi edukacyjne. 

4. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa 

Regulamin Studiów UKW. 

6. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia (załącznik do umowy), które podaje się do wiadomości studentów w 

formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. 

Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz o wysokości kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług UKW zamieszcza 

na stronie internetowej: www.ukw.edu.pl/strona/oplaty_za_studia/umowy. 

7. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat związanych 

z odbywaniem studiów określa niniejsza umowa. 

 

 

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


 

 

 

§ 2 

 

1. Student zobowiązuje się do uiszczania opłat w razie korzystania z usług edukacyjnych 

związanych z:  

1) powtarzaniem określonych zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

także w związku ze wznawianiem studiów po skreśleniu z listy studentów, 

2) prowadzeniem studiów w języku obcym, 

3) zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. 

2. Szczegółowe określenie wybranych usług edukacyjnych oraz wysokości i terminu opłat z 

tego tytułu następuje w formie pisemnego aneksu zawartego między stronami umowy, 

podpisywanego także w razie zmian w wysokości opłat. 

3. Podpisanie aneksu jest warunkiem skorzystania z wymienionych w zarządzeniu Rektora 

odpłatnych usług edukacyjnych.  

 

 

§ 3 

 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów, UKW pobiera od Studenta opłaty za: 

1) indeks: 4 zł, 

2) legitymację studencką: 5 zł, 

3) elektroniczną legitymację studencką: 17 zł, 

4) dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami: 60 zł, 

5) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40 zł,  

6) legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego  z zagranicą: 19 zł  

z tym że za wydanie duplikatu dokumentów wymienionych powyżej UKW pobiera 

opłatę o 50% wyższą niż za wydanie oryginału.  

2. Zmiana opłat określonych w ust. 1, wynikająca ze zmiany rozporządzenia, nie powoduje 

konieczności zmiany umowy, a Student jest zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej ze 

zmienionego rozporządzenia.  

3. Student korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę tytułem 

kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo zarządzeniem 

Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej ………………zł  

 

§ 4 

 

1. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa Uchwała Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Student może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.   

3. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Studentowi naliczane są odsetki 

ustawowe. Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą należności 

głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

§ 5 

 

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. 



3. Student ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji ze studiów.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem złożenia egzaminu, jeśli taki jest przewidziany w programie świadczonej 

usługi edukacyjnej, 

2) z dniem, w którym decyzja o skreśleniu Studenta z listy studentów z powodów  

i w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów UKW stanie się ostateczna. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Regulaminu Studiów UKW, Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt  3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

2. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

(jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

 

 

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

UKW       Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW 

z dnia 23 września 2014 r. 

 

Aneks nr …  

do umowy nr… o warunkach odpłatności  dla studentów studiów stacjonarnych 

zawartej dnia………. pomiędzy: 

 
1.Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP: 5542647568, 

zwanym w umowie i aneksie  „UKW”  reprezentowanym w dniu sporządzenia aneksu przez 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora: 

 

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

 

a 

 

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

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

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

kierunek studiów …………………………………. 

specjalność ……………………………………… 

poziom kształcenia ……………………………….. 

nr albumu: .................... ,  PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną w umowie i aneksie  „ Studentem „  

 

§ 1 
1. Przedmiotem aneksu  jest szczegółowe określenie wysokości opłat za korzystanie z usług 

edukacyjnych. 

2. Strony ustalają następujące warunki odpłatności za usługi edukacyjne, określone w § 2 ust. 1  pkt. 

1-3 Umowy, związane z : 

1)  powtarzaniem następujących zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce; także w 

związku ze wznawianiem studiów po skreśleniu z listy studentów,  

……………………………..(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

których koszt wynosi……………………………….. 

2)  prowadzeniem następujących studiów w języku obcym;  

……………………………..(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

których koszt wynosi………………………….. 

3)  prowadzeniem następujących zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 

efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 

studiów: .....………………(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

których koszt wynosi …………………… 

 

§ 2 

1. Opłaty w wysokości wymienionej w § 1 zostaną wniesione przez Studenta w terminie 14 dni od 

dnia podpisania niniejszego aneksu w Kasie UKW lub na rachunek bankowy UKW. 

 (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW) 
2. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego UKW. 

§ 3 

1. Wszelkie zmiany aneksu  dla swej ważności wymagają  zachowania formy pisemnej. 

2. Postanowienia aneksu wiążą Strony  od dnia ………………….. 

3. Aneks sporządzono w Bydgoszczy, dnia ………………..w 2 (dwóch)  jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 (jednym)  dla każdej ze Stron. 

                                                                           

 ………………………….                                               ……………………….. 

UKW       Student 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

 

Umowa Nr….. o warunkach odpłatności  

dla studentów studiów niestacjonarnych 

 

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:  ............................................................ 

kierunek studiów ………………………………………………….. 

specjalność ………………………………………………………… 

poziom kształcenia ………………………………………………… 

nr albumu: .................... , PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej  „Studentem”  

 

Niniejsza umowa jest zawierana przez strony w celu wykonania obowiązku wynikającego 

 z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, a jej przedmiotem jest 

określenie warunków odpłatności z tytułu usług edukacyjnych realizowanych przez UKW na 

rzecz studentów studiów niestacjonarnych. 

 

§ 1 

1. Student oświadcza, że jest studentem studiów niestacjonarnych w UKW, co uprawnia go 

do korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.  

3. Student oświadcza, że znany jest mu program kształcenia, Regulamin Studiów oraz 

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za 

usługi edukacyjne. 

4. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa 

Regulamin Studiów UKW. 

6. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia (załącznik do umowy), które podaje się do wiadomości studentów w 

formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW.  

Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz o wysokości kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług UKW zamieszcza 

na stronie internetowej: www.ukw.edu.pl/strona/oplaty_za_studia/umowy. 

7. Strony uzgadniają, że w sprawach dotyczących umowy będą kontaktować się przy użyciu 

adresów poczty elektronicznej: 

1)  Studenta –  widniejącego w systemie USOS, 

2) UKW – (adres właściwej jednostki organizacyjnej) 

8. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat 

związanych z odbywaniem studiów określa niniejsza umowa. 

 

 

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


 

§ 2 

1. W związku z przyjęciem Studenta na studia niestacjonarne UKW zobowiązuje się 

odpłatnie świadczyć usługi edukacyjne według obowiązującego programu kształcenia na 

studiach pierwszego/drugiego stopnia/jednolitych studiach magisterskich* na kierunku 

……………………………..……………………………  

2. UKW oświadcza, że podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu 

zawodowego ……………….. , do nadawania którego UKW ma uprawnienia i planuje je 

utrzymać do końca okresu studiów podjętych przez Studenta.  

 

§ 3 

1. Student zobowiązuje się do uiszczania na rzecz UKW opłat za świadczone usługi 

edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych. 

2. W roku akademickim …… opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na studiach 

niestacjonarnych na kierunku studiów, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wynosi 

za semestr zimowy …………………. zł, za semestr letni ……………………….……zł  

- to jest łączna opłata za rok akademicki …………… w kwocie ……………………. zł  

(słownie ....................................................................). 

3. Strony ustalają, że w dniu podpisania niniejszej umowy koszt kształcenia Studenta na 3-

letnich studiach pierwszego stopnia (licencjackich) / 3,5-letnich studiach pierwszego 

stopnia (inżynierskich) / 4-letnich studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) / 2-letnich 

studiach drugiego stopnia (magisterskich) /1,5 rocznych studiach drugiego stopnia 

(magisterskich) jednolitych studiach magisterskich* na kierunku studiów 

............................................................wynosi 3–krotność / 3,5-krotność /4-krotność/2–

krotność /1,5- krotność/ 5–krotność* łącznej opłaty za rok akademicki określonej w ust. 2 

- to jest kwotę ……………………. zł (słownie ............................................................)  

4. Semestralną opłatę za usługi edukacyjne Student może uiszczać jednorazowo lub w 

ratach na zasadach i w terminach określonych w uchwale Senatu w sprawie zasad  

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

5. Ewentualna zmiana wysokości opłat może nastąpić (w razie wzrostu kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów oraz zajęć 

na tych studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju 

UKW) na podstawie zarządzenia Rektora wydanego na delegacji, o której mowa w art. 

99 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wzrost wysokości opłat dla studenta 

danego kierunku w całym okresie studiów – w stosunku do pierwotnego, całkowitego 

kosztu kształcenia ustalonego zgodnie z ust. 3 nie może przekroczyć 15 %. 

6. UKW na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego przedstawia 

studentowi na piśmie propozycję zmiany wysokości opłat w formie aneksu do umowy. O 

zmianie wysokości opłat oraz miejscu i czasie przedstawienia aneksu informuje się 

studenta indywidualnie na wskazany w § 1 ust. 7 adres poczty elektronicznej.  

7. Student przyjmuje do wiadomości i akceptuje nowe wysokości opłat za rok akademicki i 

następne lata studiów przez podpisanie aneksu do umowy.  

8. Niepodpisanie aneksu do dnia rozpoczęcia roku akademickiego jest równoznaczne z 

rezygnacją ze studiów. 

 

§ 4 

1. Ponadto Student zobowiązuje się do uiszczania innych opłat związanych z: 

1) powtarzaniem określonych zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

także w związku ze wznawianiem studiów po skreśleniu z listy studentów; 

2) prowadzeniem studiów w języku obcym; 

3) zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. 

2. Szczegółowe określenie wybranych usług edukacyjnych oraz wysokości i terminu opłat z 

tego tytułu następuje w formie pisemnego aneksu zawartego między stronami umowy, 

podpisywanego także w razie zmian w wysokości opłat. 

3. Podpisanie aneksu jest warunkiem skorzystania z wymienionych w zarządzeniu Rektora 

odpłatnych usług edukacyjnych.  

 



 

 

 

§ 5 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów, UKW pobiera od Studenta opłaty za: 

1) indeks: 4 zł, 

2) legitymację studencką: 5 zł, 

3) elektroniczną legitymację studencką: 17 zł, 

4) dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami: 60 zł, 

5) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40 zł,  

6) legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego  z zagranicą: 19 zł,  

z tym, że za wydanie duplikatu dokumentów wymienionych powyżej UKW pobiera 

opłatę o 50% wyższą niż za wydanie oryginału.  

2. Zmiana opłat określonych w ust. 1, wynikająca ze zmiany rozporządzenia, nie powoduje 

konieczności zmiany umowy, a Student jest zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej ze 

zmienionego rozporządzenia.  

3. Student korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę tytułem 

kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo zarządzeniem 

Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej ………. zł. 

 

§ 6 

1. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa Uchwała Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Student może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.  

3. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Studentowi naliczane są odsetki 

ustawowe. Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą należności 

głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

§ 7 

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. 

3. Student ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji ze studiów.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem złożenia egzaminu, jeśli taki jest przewidziany w programie świadczonej 

usługi edukacyjnej, 

2) z dniem, w którym decyzja o skreśleniu Studenta z listy studentów z powodów  

i w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów UKW stanie się ostateczna. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., 

poz. 572 ze. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Regulaminu Studiów UKW, Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

                                                                 

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


 

§ 9 

1.Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

2.Umowa została sporządzona w 2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym)  

dla każdej ze Stron. 

 

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

UKW      Student 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

Aneks nr …  

do umowy nr… o warunkach odpłatności  dla studentów studiów niestacjonarnych 

zawartej dnia………. pomiędzy: 

 
1.Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP: 5542647568, 

zwanym w umowie i aneksie  „UKW”  reprezentowanym w dniu sporządzenia aneksu przez 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora: 

 

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

 

a 

 

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

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

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

kierunek studiów …………………………………. 

specjalność ……………………………………… 

poziom kształcenia ……………………………….. 

nr albumu: .................... . , PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną w umowie i aneksie „ Studentem”  

 

§ 1 

1. Przedmiotem aneksu  jest szczegółowe określenie wysokości opłat za korzystanie z usług 

edukacyjnych.  

2. Strony ustalają następujące warunki odpłatności za usługi edukacyjne, określone w § 4 ust. 1 pkt 

1 - 3 Umowy, związane z : 

1)  powtarzaniem następujących zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce; także w 

związku ze wznawianiem studiów po skreśleniu z listy studentów,  

……………………………..(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

których koszt wynosi……………………………….. 

2)  prowadzeniem następujących studiów w języku obcym;  

……………………………..(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

których koszt wynosi………………………….. 

3)  prowadzeniem następujących zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 

efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 

studiów: .....………………(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

których koszt wynosi …………………… 

3. W związku z wprowadzoną zarządzeniem Rektora zmianą wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na studiach niestacjonarnych, spowodowaną wzrostem  niezbędnych kosztów uruchomienia i 

prowadzenia studiów strony zgodnie postanawiają w roku akademickim/od roku akademickiego 

………….. ustalić następujące opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach: 

semestr letni..........................................semestr zimowy....................................................  

 
§ 2 

1. Opłaty zostaną wniesione na rachunek bankowy UKW nr  (nazwa banku + nr rach. 

bankowego UKW) lub w Kasie UKW przez Studenta w terminach w stosunku do opłat 

wymienionych w: 

1) § 1 ust. 2 – 14 dni od dnia podpisania niniejszego aneksu, 

2) § 1 ust.  3 – wynikających z uchwały w sprawie zasad  pobierania opłat oraz trybu i 

warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 
2. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego UKW. 

 

 

 



 

 

 

§ 3 

1. Opłaty w wysokości wymienionej w § 1 zostaną wniesione przez Studenta w terminie 14 dni od 

dnia podpisania niniejszego aneksu w Kasie UKW lub na rachunek bankowy UKW. 

2. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego UKW. 

 

§ 4 

1.    Wszelkie zmiany aneksu  dla swej ważności wymagają  zachowania formy pisemnej. 

2.    Postanowienia aneksu wiążą Strony  od dnia ………………….. 

3.  Aneks sporządzono  w Bydgoszczy, dnia ………………..w 2 (dwóch)  jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 (jednym)  dla każdej ze Stron. 

                                                                           

 ………………………….                                               ……………………….. 

UKW             Student 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 5  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

Umowa o warunkach odpłatności dla uczestnika  

stacjonarnych studiów doktoranckich 
 

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:  ............................................................ 

studia doktoranckie w dziedzinie nauk ……………………………. 

w dyscyplinie: ……………………………………………………… 

rok studiów ………………………………………………………… 

nr albumu: .................... ,  PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej  „Doktorantem”  

 

Niniejsza umowa jest zawierana przez strony w celu wykonania obowiązku wynikającego 

 z art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, a jej przedmiotem jest 

określenie warunków odpłatności za usługi edukacyjne realizowane przez UKW na rzecz 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. 

 

§ 1 

1. Doktorant oświadcza, że jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w UKW, 

co uprawnia go do korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.  

3. Doktorant oświadcza, że znany jest mu program kształcenia, Regulamin Studiów 

Doktoranckich oraz Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków 

zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

4. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

Doktoranta określa Regulamin Studiów Doktoranckich UKW. 

6. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia (załącznik do umowy), które podaje się do wiadomości doktorantów w 

formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. 

Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz o wysokości kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług UKW zamieszcza 

na stronie internetowej: www.ukw.edu.pl/strona/oplaty_za_studia/umowy. 

7. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat związanych 

z odbywaniem studiów doktoranckich określa niniejsza umowa. 

 

§ 2 

1. Doktorant zobowiązuje się do uiszczania opłat w razie korzystania z usług edukacyjnych 

związanych z:  

1) powtarzaniem określonych zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce;  

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


2. Szczegółowe określenie wybranych usług edukacyjnych oraz wysokości i terminu opłat z 

tego tytułu następuje w formie pisemnego aneksu zawartego między stronami umowy,  

podpisywanego także w razie zmian w wysokości opłat. 

3. Podpisanie aneksu jest warunkiem skorzystania z wymienionych w zarządzeniu Rektora 

odpłatnych usług edukacyjnych.  

 

§ 3 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, UKW pobiera od Doktoranta opłaty 

za elektroniczną legitymację Doktoranta w wysokości 17 zł, z tym że za wydanie 

duplikatu legitymacji UKW pobiera opłatę o 50% wyższą niż za wydanie oryginału.  

2. Zmiana opłaty określonej w ust. 1, wynikająca ze zmiany rozporządzenia, nie powoduje 

konieczności zmiany umowy, a Doktorant jest zobowiązany do zapłaty kwoty 

wynikającej ze zmienionego rozporządzenia.  

3. Doktorant korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę 

tytułem kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo 

zarządzeniem Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej ………………..zł.  

 

 

§ 4 

1. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa Uchwała Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Doktorant może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.   

3. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Doktorantowi naliczane są odsetki 

ustawowe. Doktorant zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą należności 

głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

 

§ 5 

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 Doktoranckich. 

3. Doktorant ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji ze studiów.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej, 

2) z dniem, w którym decyzja o skreśleniu Doktoranta z listy doktorantów z powodów i 

w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów Doktoranckich UKW stanie się 

ostateczna. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Regulaminu Studiów Doktoranckich UKW, Uchwały Senatu UKW w 

sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi 

edukacyjne. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

 

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


 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu.  

2. Umowa została sporządzona w  2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

(jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

............................................................  ............................................................ 
UKW       Doktorant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik Nr 6  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r. 

  

Aneks nr ……. 

do umowy nr… o warunkach odpłatności dla  uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich zawartej dnia………… pomiędzy:  

 
1.Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP: 5542647568, 

zwanym w umowie i aneksie  „UKW”  reprezentowanym w dniu sporządzenia aneksu przez 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora: 

 

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

 

a 

 

 

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

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

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

studia doktoranckie w dziedzinie nauk ……………………………. 

w dyscyplinie: ……………………………………………………… 

rok studiów ………………………………………………………… 

nr albumu: .................... , PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną  w treści umowy i aneksu „  Doktorantem”  

 

§ 1 

1. Przedmiotem aneksu jest szczegółowe określenie wysokości opłat za korzystanie z usług 

edukacyjnych, 

2. Strony ustalają następujące warunki odpłatności za usługi edukacyjne, określone w § 2 ust. 1 pkt 

1 Umowy, związane z : 

1)  powtarzaniem następujących zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce:  

……………………………..(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

 których koszt wynosi…………………………………………………………………… 

  

 

§ 2 

1. Opłaty w wysokości wymienionej w § 1 zostaną wniesione przez Studenta w terminie 14 dni od 

dnia podpisania niniejszego aneksu w Kasie UKW lub na rachunek bankowy UKW. 

 (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW). 

2. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego UKW. 

 

§ 3                                                     

1.    Wszelkie zmiany aneksu  dla swej ważności wymagają  zachowania formy pisemnej. 

2.    Postanowienia aneksu wiążą Strony  od dnia ………………….. 

3.  Aneks sporządzono  w Bydgoszczy, dnia ………………..w 2 (dwóch)  jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 (jednym)  dla każdej ze Stron. 

                                                                                          

 ………………………….                               ……………………….. 

UKW       Doktorant  
 



 

 
Załącznik Nr 7  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r. 

Umowa o warunkach odpłatności  

dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich 
 

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:  ............................................................ 

studia doktoranckie w dziedzinie nauk ……………………………. 

w dyscyplinie: ……………………………………………………… 

rok studiów ………………………………………………………… 

nr albumu: .................... , PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej  „Doktorantem” 

 

Niniejsza umowa jest zawierana przez strony w celu wykonania obowiązku wynikającego 

 z art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, a jej przedmiotem jest 

określenie warunków odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich. 

 

§ 1 

1. Doktorant oświadcza, że jest uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich w 

UKW, co uprawnia go do korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. 

3. Doktorant oświadcza, że znany jest mu program kształcenia, Regulamin Studiów 

Doktoranckich oraz Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków 

zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

4. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

Doktoranta określa Regulamin Studiów Doktoranckich UKW. 

6. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia (załącznik do umowy), które podaje się do wiadomości doktorantów w 

formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. 

Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz o wysokości kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług UKW zamieszcza 

na stronie internetowej: www.ukw.edu.pl/strona/oplaty_za_studia/umowy. 

7. Strony uzgadniają, że w sprawach dotyczących umowy będą kontaktować się przy użyciu 

adresów poczty elektronicznej: 

1)  Doktoranta –  widniejącego w systemie USOS, 

2) UKW – (adres właściwej jednostki organizacyjnej) 

8. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z 

odbywaniem studiów doktoranckich określa niniejsza umowa. 

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


 

§ 2 

W związku z przyjęciem Doktoranta na niestacjonarne studia doktoranckie UKW 

zobowiązuje się odpłatnie świadczyć usługi edukacyjne według obowiązującego programu 

kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich w zakresie 

………………………………………………….. …  

 

§ 3 

1. Doktorant zobowiązuje się do uiszczania na rzecz UKW opłat za świadczone usługi 

edukacyjne związane z kształceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich. 

2. W roku akademickim … obowiązuje opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na 

niestacjonarnych studiach doktoranckich w zakresie, o którym mowa w § 2 

umowy: za semestr zimowy: ……………….. zł, za semestr letni: ……………………zł  

- to jest łączna opłata za rok akademicki …………… w kwocie …………………….. zł  

(słownie ....................................................................). 

3. Strony ustalają, że w dniu podpisania niniejszej umowy koszt kształcenia Doktoranta na  

…..-letnich studiach doktoranckich* na kierunku studiów        

....................................wynosi  /…..-krotność * łącznej opłaty za rok akademicki 

określonej w ust. 2 

- to jest kwotę ………………………. zł (słownie ............................................................)  

4. Semestralną opłatę za usługi edukacyjne  Doktorant może uiszczać jednorazowo lub w 

ratach na zasadach i w terminach określonych w uchwale Senatu w sprawie zasad  

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

5. Ewentualna zmiana wysokości opłat może nastąpić (w razie wzrostu kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów 

doktoranckich oraz zajęć na tych studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i 

wdrażania strategii rozwoju UKW) na podstawie zarządzenia Rektora wydanego na 

delegacji, o której mowa w art. 99 ust.2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Wzrost 

wysokości opłat w całym okresie studiów doktoranckich – w stosunku do pierwotnego, 

całkowitego kosztu kształcenia ustalonego zgodnie z ust. 3 nie może przekroczyć 15 % . 

6. UKW na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego przedstawia 

Doktorantowi na piśmie propozycję zmiany wysokości opłat w formie aneksu do umowy. 

O zmianie wysokości opłat oraz miejscu i czasie przedstawienia aneksu informuje się 

Doktoranta indywidualnie na wskazany w § 1 ust. 7 adres poczty elektronicznej.  

7. Doktorant przyjmuje do wiadomości i akceptuje nowe wysokości opłat za rok 

akademicki i następne lata studiów doktoranckich przez podpisanie aneksu do umowy.  

8. Niepodpisanie aneksu do dnia rozpoczęcia roku akademickiego jest równoznaczne z 

rezygnacją ze studiów doktoranckich. 

 

§ 4 

1. Doktorant zobowiązuje się do uiszczania opłat w razie korzystania z usług edukacyjnych 

związanych z:  

1) powtarzaniem określonych zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

2. Szczegółowe określenie wybranych usług edukacyjnych oraz wysokości i terminu opłat z 

tego tytułu następuje w formie pisemnego aneksu zawartego między stronami umowy, 

podpisywanego także w razie zmian w wysokości opłat. 

3. Podpisanie aneksu jest warunkiem skorzystania z wymienionych w zarządzeniu Rektora 

odpłatnych usług edukacyjnych.  

 

 

§ 5 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, UKW pobiera od Doktoranta opłaty 

za elektroniczną legitymację Doktoranta w wysokości 17 zł, z tym że za wydanie 

duplikatu dokumentów wymienionych powyżej UKW pobiera opłatę o 50% wyższą niż 

za wydanie oryginału.  



2. Zmiana opłaty określonej w ust. 2, wynikająca ze zmiany rozporządzenia, nie powoduje 

konieczności zmiany umowy, a Doktorant jest zobowiązany do zapłaty kwoty 

wynikającej ze zmienionego rozporządzenia.  

3. Doktorant korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę 

tytułem kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo 

zarządzeniem Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej …………………….zł.  

 

§ 6 

1. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa Uchwała Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Doktorant może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.   

3. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Doktorantowi naliczane są odsetki 

ustawowe. Doktorant zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą należności 

głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

§ 7 

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 Doktoranckich. 

3. Doktorant ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji ze studiów.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej, 

2) z dniem, w którym decyzja o skreśleniu Doktoranta z listy doktorantów z powodów i 

w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów Doktoranckich UKW stanie się 

ostateczna. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572  

z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Regulaminu Studiów UKW, Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

§ 9 

 

1.  Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu  

2. Umowa została sporządzona w  2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

(jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

............................................................  ............................................................ 
UKW       Doktorant 

 

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


 

 
Załącznik Nr 8  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r. 

  

Aneks nr ……  

do umowy nr… o warunkach odpłatności dla  uczestników niestacjonarnych studiów 

doktoranckich zawartej dnia……………. pomiędzy:  
 

1.Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP: 5542647568, 

zwanym w umowie i aneksie  „UKW”  reprezentowanym w dniu sporządzenia aneksu przez 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora: 

 

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

 

a 

 

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

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

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

studia doktoranckie w dziedzinie nauk ……………………………. 

w dyscyplinie: ……………………………………………………… 

rok studiów ………………………………………………………… 

nr albumu: .................... ,  PESEL ………………………………… 

zwanym/ zwanym w treści umowy i aneksu  „ Doktorantem”  

§ 1 

1. Przedmiotem aneksu jest szczegółowe określenie wysokości opłat za korzystanie z usług 

edukacyjnych, 

2. Strony ustalają następujące warunki odpłatności za usługi edukacyjne, określone w § 4 ust. 1 pkt 

1 Umowy, związane z : 

1)  powtarzaniem następujących zajęć, z powodu niezadowalających wyników w nauce:  

……………………………..(nazwa rodzaj zajęć i punkty ECTS przypisane do zajęć) 

 których koszt wynosi…………………………………………………………………… 

3. W związku z wprowadzoną zarządzeniem Rektora zmianą wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na niestacjonarnych studiach doktoranckich, spowodowaną wzrostem  niezbędnych kosztów 

uruchomienia i prowadzenia studiów strony zgodnie postanawiają w roku akademickim/od roku 

akademickiego ………….. ustalić następujące opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach 

doktoranckich : 

semestr letni..........................................semestr zimowy....................................................  

 

§ 2 

1. Opłaty zostaną wniesione na rachunek bankowy UKW nr….………………………………….... 

lub w Kasie UKW przez Doktoranta w terminach w stosunku do opłat wymienionych w: 

1) § 1 ust. 2 – 14 dni od dnia podpisania niniejszego aneksu 

2) § 1 ust.  3 – wynikających z uchwały w sprawie zasad  pobierania opłat oraz trybu i 

warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

2. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego UKW. 

 

§ 3 

1.    Wszelkie zmiany aneksu  dla swej ważności wymagają  zachowania formy pisemnej. 

2.    Postanowienia aneksu wiążą Strony  od dnia ………………….. 

3.  Aneks sporządzono  w Bydgoszczy, dnia ………………..w 2 ( dwóch)  jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 ( jednym )  dla każdej ze Stron. 

                                                                                          

                                                                          

 ………………………….                                               ……………………….. 

UKW               Doktorant 

 

 



 
Załącznik Nr 9  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

Umowa 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” 

 

Niniejsza umowa jest zawierana przez strony w celu wykonania obowiązku wynikającego 

 z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, a jej przedmiotem jest 

określenie warunków odpłatności z tytułu usług edukacyjnych realizowanych przez UKW na 

rzecz słuchaczy studiów podyplomowych. 

 

§ 1 

1. Słuchacz oświadcza, że jest uczestnikiem studiów podyplomowych w UKW, co uprawnia 

go do korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach określonych w 

niniejszej umowie. 

2.  Słuchacz oświadcza, że znany jest mu program kształcenia, Regulamin Studiów 

Podyplomowych oraz Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków 

zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

3. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

Słuchacza określa Regulamin Studiów Podyplomowych UKW. 

5. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia, które podaje się do wiadomości w formie obwieszczenia na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. Informację o wysokości opłat za usługi 

edukacyjne oraz o wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 

świadczenia tych usług UKW zamieszcza na stronie internetowej: 

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

6. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne określa niniejsza umowa. 

 

§ 2 

1. UKW oświadcza, że na Wydziale ……………………………………………………... 

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 

kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem.  

 

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


 

 

§ 3 

1. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania na rzecz UKW opłat za świadczone usługi 

edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych. 

2. W dniu podpisywania umowy opłata semestralna za uczestniczenie w zajęciach 

dydaktycznych na studiach podyplomowych wynosi: 

1) za I semestr kwotę ………………….. zł  

2) za II semestr kwotę …………………. zł 

3) za III semestr kwotę ………………… zł 

4) za IV* semestr kwotę ………………... zł 

- to jest łączna opłata za studia podyplomowe …………… w kwocie ……………... zł  

3. Semestralną opłatę za usługi edukacyjne Słuchacz może uiszczać jednorazowo lub w 

ratach na zasadach i w terminach określonych w uchwale Senatu w sprawie zasad  

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

4. Słuchacz korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę 

tytułem kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo 

zarządzeniem Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej ………………………zł  

 

§ 4 

1. 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 w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat 

za usługi edukacyjne. 

2. Słuchacz może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW. 

3. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Słuchaczowi naliczane są odsetki 

ustawowe. Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą należności 

głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

§ 5 

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. 

3. Słuchacz ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji ze studiów.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu  bez konieczności składania przez Strony  dodatkowych 

oświadczeń: 

1) z dniem zakończenia studiów podyplomowych; 

2) z dniem, w którym decyzja o skreśleniu Słuchacza z listy słuchaczy z powodów  

i w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów Podyplomowych UKW stanie 

się ostateczna. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 

z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Regulaminu Studiów Podyplomowych UKW, Uchwały Senatu UKW 

w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi 

edukacyjne. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

 

 

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


§ 7 

 

1.  Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu  

2. Umowa została sporządzona w  2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

(jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

 

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

UKW      Słuchacz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 10  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

 

Umowa o warunkach odpłatności za kurs dokształcający 

 

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 ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej  „Uczestnikiem kursu". 

 

Niniejsza umowa jest zawierana przez strony w celu wykonania obowiązku wynikającego 

 z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, a jej przedmiotem jest 

określenie warunków odpłatności z tytułu usług edukacyjnych realizowanych przez UKW na 

rzecz uczestnika kursu dokształcającego. 

§ 1 

1. Uczestnik kursu oświadcza, że jest uczestnikiem kursu dokształcającego w UKW, co 

uprawnia go do korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach określonych 

w niniejszej umowie. 

2.  Uczestnik kursu oświadcza, że znany jest mu program kursu dokształcającego oraz 

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za 

usługi edukacyjne. 

3. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Organizację i tok kursu dokształcającego oraz związane z nim prawa i obowiązki 

Uczestnika kursu określa Regulamin kursu dokształcającego. 

5. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia, które podaje się do wiadomości w formie obwieszczenia na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. Informację o wysokości opłat za usługi 

edukacyjne oraz o wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 

świadczenia tych usług UKW zamieszcza na stronie internetowej: 

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

6. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne określa niniejsza umowa. 

 

§ 2 

1. UKW oświadcza, że na Wydziale ……………………………………………………... 

prowadzi kurs dokształcający ………………………..………………..  

 i na potrzeby tego kursu zobowiązuje się do zapewnienia:  

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi 

prowadzonych zajęć; 

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

3) możliwości korzystania z czytelni jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs 

dokształcający; 

4) obsługi administracyjno-technicznej kursu; 

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


2. UKW oświadcza, że ukończenie powyższego kursu pozwoli Uczestnikowi Kursu uzyskać 

kwalifikacje..........................................potwierdzone świadectwem.  

 

§ 3 

1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do uiszczania na rzecz UKW opłat za świadczone usługi 

edukacyjne związane z prowadzeniem kursu dokształcającego 

2. W dniu podpisywania umowy opłata za uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych na 

kursie dokształcającym wynosi …………………. zł. 

3. Opłatę za usługi edukacyjne Uczestnik kursu może uiszczać jednorazowo lub w ratach na 

zasadach i w terminach określonych w uchwale Senatu w sprawie zasad  pobierania opłat 

oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

4. Uczestnik kursu korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę 

tytułem kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo 

zarządzeniem Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej ……………………….zł  

 

§ 4 

1. Uczestnik kursu może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.   

2. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Uczestnikowi kursu naliczane są odsetki 

ustawowe. Uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą 

należności głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

§ 5 

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 w Regulaminie Kursu. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z dniem: 

1)  złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w kursie dokształcającym, 

2)  skreślenia z listy uczestników z innych przyczyn określonych w Regulaminie kursu 

dokształcającego 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 

z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW, Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i 

warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, Regulaminu kursu 

dokształcającego. 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

2.  Umowa została sporządzona w  2 ( dwóch )  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

(jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

………………………………….    ………………………………. 

 UKW        Uczestnik kursu 

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


 

 
Załącznik Nr 11  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

 

Umowa o warunkach odpłatności za szkolenie 

 

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 ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej  „Uczestnikiem szkolenia". 

 

§ 1 

1. Uczestnik szkolenia oświadcza, że jest Uczestnikiem szkolenia w UKW, co uprawnia go 

do korzystania z odpłatnych usług edukacyjnych na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

2.  Uczestnik szkolenia oświadcza, że znany jest mu przedmiot szkolenia oraz Uchwała w 

sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

3. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Organizację i tok szkolenia oraz związane z nim prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia 

określają szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu. 

5. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia, które podaje się do wiadomości w formie obwieszczenia na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. Informację o wysokości opłat za usługi 

edukacyjne oraz o wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 

świadczenia tych usług UKW zamieszcza na stronie internetowej: 

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

6. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne określa niniejsza umowa. 

 

§ 2 

1. UKW oświadcza, że na Wydziale ……………………………………………………... 

prowadzi szkolenie……………………………………….…………………………………   

i na potrzeby tego szkolenia zobowiązuje się do zapewnienia:  

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi 

prowadzonych zajęć; 

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

3) możliwości korzystania z czytelni jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie; 

4) obsługi administracyjno-technicznej szkolenia; 

2. UKW oświadcza, że ukończenie powyższego szkolenia pozwoli Uczestnikowi szkolenia 

uzyskać kwalifikacje ……………………..…… potwierdzone zaświadczeniem. 

 

 

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


§ 3 

1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczania na rzecz UKW opłat za świadczone 

usługi edukacyjne związane z prowadzeniem szkolenia. 

2. W dniu podpisywania umowy opłata za uczestniczenie w szkoleniu wynosi: 

..……………….. zł (słownie…………………………………………………..) 

3. Opłatę za szkolenie Uczestnik szkolenia uiszcza jednorazowo na zasadach i w terminach 

określonych w uchwale Senatu w sprawie zasad  pobierania opłat oraz trybu i warunków 

zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

4. Uczestnik szkolenia korzystający z Biblioteki UKW zobowiązany jest uiszczać roczną 

opłatę tytułem kosztów założenia i aktywacji konta użytkownika, ustalonej każdorazowo 

zarządzeniem Rektora i na rok akademicki ………wynoszącej ……….  

 

§ 4 

1. Uczestnik szkolenia może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW 

lub przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), 

z tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.   

2. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Uczestnikowi szkolenia naliczane są 

odsetki ustawowe. Uczestnik  szkolenia zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z 

zapłatą należności głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez 

UKW. 

 

§ 5 

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 w szczegółowych zasadach uczestnictwa w szkoleniu. 

3. Uczestnik szkolenia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z 

dniem:  

1) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, 

2) ostatecznego skreślenia z listy uczestników z innych przyczyn określonych w 

zasadach uczestnictwa w szkoleniu.  

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, 

poz. 572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad pobierania opłat oraz 

trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz zasad uczestnictwa 

w szkoleniu 

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

§ 7 

1.Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

2.Umowa została sporządzona w  2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym)  

dla każdej ze Stron. 

 

………………………………….    ………………………………. 

 UKW        Uczestnik szkolenia 

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


 
Załącznik Nr 12  

do Uchwały Nr 171/2013/2014  

Senatu UKW  

z dnia 23 września 2014 r.  

 

           Umowa o warunkach odpłatności  za potwierdzenie efektów uczenia się 

 

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:  ............................................................ 

nr PESEL ………………………………… 

zwanym/zwaną dalej ”Uczestnikiem procesu". 

 

§ 1 

1. Uczestnik procesu oświadcza, że jest uprawniony do skorzystania z odpłatnych usług 

edukacyjnych związanych z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

2.  Uczestnik procesu oświadcza, że znane są mu zasady przeprowadzania potwierdzenia 

efektów uczenia się oraz Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i 

warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

3. UKW oświadcza, że spełnia warunki, w szczególności kadrowe i infrastrukturalne do 

świadczenia usług edukacyjnych, których odpłatność jest przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Organizację i tok procesu potwierdzenia efektów uczenia się oraz związane z nim prawa i 

obowiązki Uczestnika procesu określają zasady przeprowadzania efektów uczenia się, w 

szczególności zasady weryfikacji tworzone w oparciu o wyniki określone w programie 

kształcenia dla danego kierunku studiów.  

5. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na każdy rok akademicki ustala Rektor UKW w 

drodze zarządzenia, które podaje się do wiadomości w formie obwieszczenia na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie danego wydziału UKW. Informację o wysokości opłat za usługi 

edukacyjne oraz o wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 

świadczenia tych usług UKW zamieszcza na stronie internetowej:  

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

6. Szczegółowe warunki uiszczania opłat za usługi edukacyjne określa niniejsza umowa. 

 

§ 2 

1. UKW oświadcza, że na Wydziale ……………………………………………………... 

prowadzi proces potwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku ……………………….  

i na potrzeby tego procesu zobowiązuje się do zapewnienia:  

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi  

prowadzonych zajęć; 

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

3) możliwości korzystania z czytelni jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie; 

4) obsługi administracyjno-technicznej szkolenia; 

 

 

 

 

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


§ 3 

1. Uczestnik procesu zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz UKW opłaty za świadczone 

usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem procesu potwierdzenia efektów uczenia  

się. 

2. W dniu podpisywania umowy opłata za uczestniczenie w procesie wynosi: 

…………………………….. zł (słownie…………………………….…………………) 

3. UKW oświadcza, że wysokość opłaty wskazanej w ust. 2 nie przekracza kosztów 

ponoszonych w zakresie przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się o więcej niż 

20 %. 

4. Opłatę za usługę edukacyjną Uczestnik procesu uiszcza jednorazowo na zasadach i w 

terminach określonych w uchwale Senatu w sprawie zasad  pobierania opłat oraz trybu i 

warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

 

§ 4 

1. Uczestnik procesu może uiszczać opłaty za usługi edukacyjne gotówką w kasie UKW lub 

przelewem na rachunek bankowy UKW (nazwa banku + nr rach. bankowego UKW), z 

tym że przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego UKW.   

2. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat Uczestnikowi procesu naliczane są 

odsetki ustawowe. Uczestnik procesu zobowiązany jest do zapłaty odsetek wraz z zapłatą 

należności głównej lub w terminie określonym w wezwaniu sporządzonym przez UKW. 

 

§ 5 

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 w zasadach przeprowadzania efektów uczenia się dla danego kierunku. 

3. Uczestnik procesu ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w procesie potwierdzenia efektów uczenia się.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z dniem:  

1) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w procesie, 

2) ostatecznego skreślenia z listy uczestników z innych przyczyn określonych w 

zasadach przeprowadzenia efektów uczenia się.  

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 

z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

3) Statutu UKW i Uchwały Senatu UKW w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i 

warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz zasad przeprowadzenia 

efektów uczenia się.  

2. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 3 są dostępne na stronie internetowej:  

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

 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej  

w postaci aneksu. 

2. Umowa została sporządzona w  2 (dwóch)  jednobrzmiących egzemplarzach,  

po 1 (jednym)  dla każdej ze Stron. 

 

………………………………….    ………………………………. 
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