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Umowa nr …………………… o finansowanie studiów 

…………………………………………  

  

Zawarta w dniu ………..................  we Wrocławiu pomiędzy:  

  

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław,    

reprezentowanym przez:  

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Uniwersytetem”,  

  

a  

  

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

………………………………………………………………………………………………… z 

siedzibą w  

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

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

reprezentowanym przez  

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą”.  

  

§ 1  

  

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

semestru/semestrów 1  studiów na kierunku ........................................, studia 

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

na rzecz  

……………………………………………………………………………………………… 

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

(imię i nazwisko studenta/słuchacza)  

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

    (numer PESEL)             (numer albumu)  

Studenta/ Słuchacza.  

 

§ 2  

  

1. Opłata za studia, o których mowa w § 1 wynosi …… zł za każdy semestr.  

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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2. Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia (czesnego) jednorazowo  lub w 

ratach – według harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, będący 

jej integralną częścią.  

3. Nabywca, poza opłatami, o których mowa w ust. 2 nie jest zobowiązany do uiszczania za 

Studenta/ Słuchacza dodatkowych opłat za usługi edukacyjne.  

4. W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty za studia, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty 

odsetek ustawowych za opóźnienie, za okres od dnia wymagalności opłaty za studia do 

dnia zapłaty.  

5. Opłaty  za  studia  należy  dokonać  na  przydzielony  przez  Uniwersytet  

 Studentowi/Słuchaczowi  następujący  numer  rachunku  bankowego  (IKR)  

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

6. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na 

skutek okoliczności leżących po stronie Nabywcy, w szczególności w wyniku wpisania 

niewłaściwego numeru rachunku bankowego.  

7. W przypadku zmiany wysokości obciążeń podatkowych od usług objętych niniejszą 

umową lub innych zdarzeń, wpływających na wysokość kosztów kształcenia, które są 

niezależne od Uniwersytetu, Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości 

opłat w granicach tych zmian.  

  

§ 3  

  

W przypadku nieuregulowania przez Nabywcę należności wynikających z niniejszej umowy w 

terminie/-ach określonych w § 2 ust. 2, Uniwersytet niezależnie od prawa do naliczania odsetek, 

o których mowa w § 2 ust. 3, zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących 

po stronie Nabywcy, ze skutkiem natychmiastowym.  

  

§ 4  

  

1. Nabywcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia, z 

zastrzeżeniem, że skutek rozwiązujący następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

wypowiedzenie zostało w sposób prawidłowy doręczone do Kancelarii Ogólnej 

Uniwersytetu.  

2. W przypadku złożenia przez Studenta/Słuchacza pisemnej rezygnacji ze studiów przed ich 

rozpoczęciem, opłata za studia podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy  

Nabywcy: …………………………………………………………………………………. .  

3. W przypadku skreślenia Studenta/Słuchacza z listy studentów/słuchaczy lub rezygnacji ze 

studiów w trakcie ich trwania, wniesiona przez Nabywcę opłata podlega zwrotowi na 

rachunek podany w ust. 2 proporcjonalnie za okres pozostały od daty uprawomocnienia się 

decyzji o skreśleniu do dnia zakończenia zajęć na studiach albo proporcjonalnie za okres 

pozostały od daty rozwiązania umowy o kształcenie ze Studentem/Słuchaczem do dnia 

zakończenia zajęć na studiach.  

4. Skreślenie Studenta/Słuchacza z listy studentów/słuchaczy nie zwalnia Nabywcy z 

obowiązku uregulowania zaległych opłat za studia, należnych Uniwersytetowi z tytułu 
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świadczenia na rzecz Studenta/Słuchacza usług edukacyjnych, do momentu skreślenia z 

listy.  

5. Rozwiązanie umowy przez Nabywcę, jak również rozwiązanie umowy przez Uniwersytet 

z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania 

zobowiązań przysługujących Uniwersytetowi do dnia jej rozwiązania.  

  

§ 5  

  

Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.  

  

 

§ 6  

  

Wypowiedzenie umowy oraz wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 7 

  

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax 

+48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: tel. +48 71 36 80 453, e-mail: 

iod@ue.wroc.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, 

„c”, „e”.  

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do 

wykonania umowy z Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi danych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji 

związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym 

przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na 

podstawie umów zawartych z Administratorem danych.  

7. Studentowi/ Słuchaczowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na 

zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 
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wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

9. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

  

§ 8  

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu oraz 

Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

  

  

§ 9  

  

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Nabywcy i dwóch dla Uniwersytetu.  

  

  

  

  

Uniwersytet                                                                                      Nabywca   
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Załącznik nr 1 do Umowy Nr …………………  

  

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI  

  

Lp.  Wysokość opłaty  Termin płatności  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      
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28.      

29.      

30.      

  


