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Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 56/2017-2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.  

 
………………………….. 
     (pieczęć uczelni) 

         
 

Umowa nr ..... / 20…... 
dotycząca warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi 

edukacyjne oraz wysokości tych opłat na studiach niestacjonarnych 
 

 
 W  dniu ................ 20…... r. pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, NIP 712-010-37-75 zwaną 
w niniejszej umowie „UCZELNIĄ”,  reprezentowaną przez: 
 
Prof. dr hab. .......................................................................................................................................... 
 
a 
 
Panią/Panem ................................................., osobą przyjętą na studia, zam. w 

..............................................., ur. ..........................., miejsce urodzenia 

……………………legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem …………………………., 

nr PESEL .........................., podającym adres do korespondencji,…………………………………………….. 

…………………….,zwaną/zwanym w umowie „STUDENTEM”, 

 

została zawarta umowa treści następującej 
 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat na podstawie art. 160a Ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości tych opłat na 
studiach niestacjonarnych prowadzonych na Uczelni. 
 

§ 2 
 

1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych do 
prowadzenia studiów wyższych, w tym posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do 
kształcenia na wymienionym w § 3 umowy kierunku i zobowiązuje się je utrzymać do końca 
planowanego okresu studiów.  

2. Program kształcenia zawiera opis zakładanych efektów kształcenia, określonych uchwałą Senatu dla 
kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz program studiów stanowiący opis procesu kształcenia 
prowadzącego do uzyskania tych efektów. Program kształcenia, w tym plan studiów jest ogłaszany 
przez dziekana na stronie internetowej Wydziału. 

3. Student po ukończeniu studiów, o których mowa w § 3 umowy otrzymuje tytuł zawodowy 
...................................... do nadawania, którego Uczelnia ma uprawnienia. 

 
§ 3 

Uczelnia umożliwia Studentowi kształcenie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na 
studiach………………………. na Wydziale ...................................................., na kierunku 
................................................,specjalności …………………………. 
 

§ 4 
 

1. Za świadczenie usług edukacyjnych Uczelnia pobiera od Studenta opłaty – podstawa prawna art. 99 w 
zw. z art. 160a Ustawy. Umowa dotyczy opłat za:  
a) kształcenie na studiach niestacjonarnych, 
b) powtarzanie semestru, 
c) powtarzanie modułu, 
d) zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 

podjęcia studiów drugiego stopnia 
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2. Student zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 na konto Uczelni, nr 
................................................................................................................................................................... 

 
 
3. Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych lub za powtarzanie semestru wnoszone są w dwóch 

ratach. Ustala się następujące terminy wpłat: 
 
a) za semestr zimowy: 
 
 do 10 października – I rata 
 do 30 listopada – II rata 
 
b) za semestr letni  
 
do 15 marca – I rata 
do 30 kwietnia – II rata 
 

 
4. Opłata za jeden semestr za kształcenie na studiach niestacjonarnych lub opłata za powtarzanie 

semestru na kierunku ……………… ……wnoszona jest w systemie ratalnym w terminach określonych w 
ust. 3. 
 
a) wysokość I raty wynosi: ……………………….zł (słownie: ………………………………………………zł),  
 
b) wysokość II raty wynosi:  ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………zł).  

       
 
5. Za termin dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Uczelni. W przypadku braku 

zapłaty w wymaganym terminie, Uczelnia dokona pisemnego wezwania Studenta do jej uiszczenia, 
określając dodatkowy 14 dniowy termin.   

 
6. Za nieterminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1 Student zobowiązany jest uiścić ustawowe 

odsetki za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wymagalności roszczenia, bez dodatkowego wzywania do 
zapłaty.  

 
7. W przypadku niezaliczenia modułu Student wnosi opłatę za powtarzanie modułu. Opłata za powtarzanie 

modułu wnoszona jest jednorazowo w terminie do 20 października, jeżeli moduł jest powtarzany w 
semestrze zimowym lub do 10 marca, jeżeli moduł jest powtarzany w semestrze letnim. Student wnosi 
opłatę za wszystkie formy zajęć przypisane modułowi w planach studiów w wysokości: 5 zł (słownie: pięć 
złotych) za godzinę wykładu, 7 zł (słownie: siedem złotych) za godzinę ćwiczeń audytoryjnych, 10 zł 
(słownie: dziesięć złotych) za godzinę ćwiczeń laboratoryjnych.  

 
8. Student może uczestniczyć w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, za które wnosi opłatę jednorazowo przed 
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w wysokości 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100) za każdą godzinę 
zajęć dydaktycznych (za wykłady i ćwiczenia). 

 
 
 

§ 5 
 

Opłaty, o których mowa w § 4 nie obejmują: 
 
1) kosztów podręczników i innych materiałów dydaktycznych, 
2) kosztów powielania materiałów, 
3) kosztów badań profilaktycznych studenta, 
4) kosztów ubezpieczeń, 
5) opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i  
Szkolnictwa Wyższego. 

§ 6 
 
1. Uczelnia pobiera od Studenta opłaty za dokumentację dotyczącą przebiegu studiów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wykonawczymi do Ustawy: za wydanie: indeksu 4 zł (słownie: cztery złote), 
duplikatu indeksu 6 zł (słownie: sześć złotych), legitymacji elektronicznej 17 zł (słownie: siedemnaście 
złotych), duplikatu legitymacji elektronicznej 25,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 50/100, za 
wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), za 
wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).  
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2. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość opłat o których mowa w ust. 1 Uczelnia pobiera 

opłaty w wysokości określonej tymi przepisami. Zmiana wysokości opłat nie wymaga podpisania przez 
strony aneksu do umowy. 

 
§ 7 

 
Student oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Uczelni oraz obowiązującym w Uczelni Regulaminem 
Studiów dostępnymi na stronie www.up.lublin.pl 
 

§ 8 
Student zobowiązuje się do: 
 
1) przestrzegania obowiązujących w Uczelni przepisów, a w szczególności Statutu i Regulaminu Studiów, 
2) terminowego uiszczania opłat za zajęcia w Uczelni, 
3) poszanowania mienia Uczelni, a za wszelkie uszkodzenia tego mienia ponosi odpowiedzialność 
materialną, 
4) niezwłocznego informowania Uczelni o każdej zmianie danych określających go jako stronę niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem poniesienia skutków w przypadku uchybienia temu obowiązkowi. 
 

§ 9 
 

1. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w 
terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

2. W przypadku niepodpisania przez Studenta umowy dotyczącej warunków pobierania opłat związanych z 
odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości tych opłat w terminie określonym w 
ust.1 Dziekan może skreślić z listy studentów. 

3. Umowa jest zawierana na cały okres trwania studiów, o których mowa w § 3 umowy. 
4. Umowę uważa się za zawartą z datą wystawienia dokumentu-wygenerowania umowy z systemu 

elektronicznego Uczelni. 
 
 

 
§ 10 

1. Umowa wygasa w przypadku: 
 
1) ukończenia przez Studenta studiów, 
2) zmiany formy studiów, pod warunkiem uregulowania przez Studenta wszelkich opłat za usługi 

edukacyjne, o których mowa w § 4 umowy, 
3) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów – w tym przypadku Student zobowiązany jest do 

uregulowania opłat za okres do końca miesiąca w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.  
 

§ 11 
 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia przypadającego na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 

 
1) Uczelnia może wypowiedzieć umowę w przypadku: 

a) utraty uprawnień przez Uczelnię do prowadzenia kierunku, specjalności na określonym poziomie, 
b) niewywiązywania się Studenta ze zobowiązań wynikających z umowy i Regulaminu Studiów - w tym 

przypadku naliczone opłaty Student jest zobowiązany wnieść do końca okresu wypowiedzenia.  
 
2) Student może wypowiedzieć umowę w przypadku: 
 

a) niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z umowy, 
b) utraty uprawnień przez Uczelnię do prowadzenia kierunku, specjalności na określonym poziomie, 
c) bez podania przyczyny – w tym przypadku Student zobowiązany jest do wniesienia opłaty do końca 
okresu wypowiedzenia. 

§ 12 
 
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod 
rygorem nieważności z wyłączeniem § 6 ust.2 umowy. 
 

§ 13 
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1. Administratorem danych osobowych Studenta, zwanymi dalej danymi osobowymi jest Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20 - 950 Lublin.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z art. 170c  
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. 
zm.), Rozporządzenia MNiSW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
(Dz. U. poz. 1554 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3.  Student ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

 
4. Dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje 

się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych 
uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji umowy oraz 
przez okres, w którym Uczelnia będzie realizować cele wynikające z prawnie uzasadnionych 
interesów i obowiązków administratora danych wynikających z przepisów prawa. 
 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu swoich danych 
osobowych w Uczelni Studentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez 
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. 
 

8. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych w UP w Lublinie. 

 
 

§ 14 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów i Zarządzeń Rektora 
Uczelni w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni.  

 
 

§ 15 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcia właściwym pod względem 
miejscowym i rzeczowym sądom powszechnym.  

 
§ 16 

 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                   STUDENT                         UCZELNIA 

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

 

 


