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UMOWA  

nr …............... 

O ŚWIADCZENIE  

USŁUG EDUKACYJNYCH 

 

 

zawarta we Wrocławiu w dniu  ....................... r. 

 

pomiędzy  : 

 

Panią /Panem ………………………………………………………………………… 

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ………… 

PESEL……………………. 

zamieszkałą/zamieszkałym …………………………………………………………. 

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

adres e-mail/numer telefonu : ………………………………………………………. 

nr albumu……………………………………………………………………………… 

 

zwaną/zwany dalej Studentem, 

 

a  

 

Szkołą Wyższą Rzemiosł Artystycznych  i Zarządzania we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21,  

50-244 Wrocław, NIP 8971680734, REGON 932839801 

reprezentowaną przez: 

Rektora - prof. zw. dr hab. Michała Sachanbińskiego 

Kanclerza - mgr. inż. Jana Zioberskiego 

 

zwaną dalej Uczelnią 
§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków świadczenia usług edukacyjnych 

przez Uczelnię na rzecz Studenta prowadzonych przez Uczelnię jako studia: 

pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w tym w szczególności 

warunków odpłatności za studia w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018  r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2018. poz. 1668), zwaną dalej Ustawą. 

2. Uczelnia oświadcza, iż jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków 

uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pod liczbą porządkową 256 i posiada uprawnienia do kształcenia na studiach 

licencjackich na kierunku Ochrona Dóbr Kultury ze specjalnościami: Konserwacja i 

restauracja dzieł sztuki oraz Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych. 

3. Uczelnia oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi świadczenia usług edukacyjnych 

określone przepisami prawa, a w tym w szczególności wymagania wynikające z 

obowiązujących standardów kształcenia (w tym warunki związane z łączną liczbą 

godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne), 

warunki kadrowe, lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym. 
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4. Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni 

będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia 

studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy 

warunkach. 

 

§ 2 

 

1. Uczelnia oświadcza, że warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegółowe 

warunki studiowania w kolejnym roku, semestrze zawierające: wykaz przedmiotów 

wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, praktyk, wykaz nazwisk osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i 

sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą 

podawane do wiadomości Studenta (za pośrednictwem strony internetowej lub 

specjalnej tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem każdego roku. 

2. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, 

do nadawania, którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do 

końca okresu trwania umowy. 

3. Student oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że program studiów obejmuje i 

nakłada na Studenta obowiązek odbycia praktyk zawodowych w ilości 6 miesięcy 

przez cały okres trwania studiów. 

4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w różnych obiektach i o 

różnym czasie, a Student wyraża na to zgodę. 

5. Student, po ukończeniu studiów, o których mowa w § 1 ust. 1, otrzymuje świadectwo 

ukończenia studiów licencjackich wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

1. Student oświadcza, że znane są mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów (zwane 

dalej „aktami wewnętrznymi”), obowiązujące w Uczelni, których treść znajduje się na 

stronie www.swraiz.pl. Student zapewnia, iż szczegółowo zapoznał się z ich treścią 

oraz akceptuje warunki z tych aktów wynikające. Akty wewnętrzne stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Student zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do 

ścisłego przestrzegania postanowień aktów wewnętrznych Uczelni oraz innych 

zarządzeń i decyzji wydanych przez władze Uczelni obowiązujących w trakcie 

trwania studiów. 

3. Student zobowiązuje się do przestrzegania aktów, określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię z przyczyny, o której 

mowa w § 5 ust. 2 pkt 2), tj. nie wywiązywania się przez Studenta ze zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

4.  Student będący cudzoziemcem zobowiązuje się do dokonywania legalizacji swojego 

pobytu na terenie Polski przez cały okres studiowania na Uczelni oraz do 

obowiązkowego dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających legalność 

pobytu do Dziekanatu Uczelni pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Uczelnię z 

przyczyny o której mowa w postanowieniach § 5 ust. 2 pkt 5) niniejszej umowy. 

http://www.swraiz.pl/
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§ 4 

 

1. Świadczenia Uczelni wobec Studenta są odpłatne. Odpłatność polega na 

uiszczeniu przez Studenta opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (słownie sto 

pięćdziesiąt złotych), bezzwrotnej, wpłacanej w chwili zapisania Studenta na 

studia. 

2. Strony ustalają, że czesne za rok akademicki (wszystkie semestry roku 

akademickiego) wynosi 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych). 

Płatność czesnego wskazanego w zdaniu poprzednim zostaje rozłożona na 12 

miesięcznych rat w kwocie 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) każda 

rata, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca. Nieuczestniczenie Studenta w 

zajęciach dydaktycznych nie zwalnia Go z obowiązku uiszczenia czesnego. 

3. Student poprzez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że zapoznał się z jej 

treścią oraz akceptuje warunki odpłatności za świadczenia Uczelni. 

4. Uczelnia dopuszcza możliwość wniesienia czesnego za semestr z góry z 

uwzględnieniem 5% (słownie: pięć procent) zniżki. 

5. Uczelnia dopuszcza możliwość wniesienia czesnego za rok z góry z 

uwzględnieniem 10% (słownie: dziesięć procent) zniżki. 

6. Student zobowiązany jest wnosić wszelkie opłaty na konto Uczelni: BPS II/ O 

Wrocław nr 48 1930 1190 2013 1336 5297 0001. Innych sposobów wpłaty ( czek, 

przekaz pieniężny itp.) Uczelnia nie będzie honorować. 

7. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego uczelni. 

8. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, 

powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w 

szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego 

lub innych podobnych przyczyn. 

9. Czesne wpłacone w niepełnej wysokości jest traktowane jako brak wpłaty za dany 

okres. 

10. Za przekroczenie terminu płatności, wskazanego w Tabeli opłat, Uczelnia nalicza 

odsetki ustawowe.   

11. W przypadku nie wniesienia opłaty do końca miesiąca za miesiąc bieżący Student 

zostaje zawieszony w prawach Studenta do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli 

Student nie ureguluje zaległości w ciągu 30 dni od terminu wskazanego w Tabeli 

opłat zostanie skreślony z listy Studentów. 

12. Ponowne przyjęcie skreślonego Studenta wymaga zgody Rektora, wniesienia 

opłaty w wysokości wpisowego oraz uiszczenia wszelkich zaległych należności. 

Uczelni przysługuje w powyższym przypadku prawo zaliczenia dokonanych 

wpłat w pierwszej kolejności w poczet odsetek ustawowych począwszy od 

najstarszych a dopiero po ich wyczerpaniu w poczet należności głównych 

począwszy od najstarszych. 

13. Skreślenie Studenta z listy studentów nie zwalnia Studenta z obowiązku 

wniesienia czesnego, które zobowiązany był uiścić do dnia skreślenia.  

14. Student powtarzający rok lub powracający na studia po przerwie (urlopie) 

zobowiązany jest do wniesienia opłat (czesne) według stawek obowiązujących w 

dacie powrotu lub rozpoczęcia powtarzania roku.  
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§ 5 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, o których mowa w § 1 

ust.1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.  

2. Uczelnia może rozwiązać umowę ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca 

kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu 

umowy, w przypadku : 

          1) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów, 

          2) nie wywiązywania się przez Studenta ze zobowiązań wynikających z umowy, 

          3) nieuruchomienia studiów z uwagi na przeszkody o charakterze prawnym,   

              technicznym, kadrowym lub organizacyjnym, 

          4) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku studiów przez Uczelnię, 

          5) nie dostarczenia przez Studenta będącego cudzoziemcem dokumentów   

              potwierdzających legalność pobytu. 

3. Student może rozwiązać umowę ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca 

kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu 

umowy, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów. 

 

§ 6 

 

1. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych 

osobowych wskazanych w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania w terminie 

7 (słownie: siedmiu) dni od daty zmiany. W przypadku zaniechania wyżej 

wymienionego obowiązku i nie uprzedzenia Uczelni o zmianie swojego adresu, 

Student ponosi ryzyko niezapoznania się z treścią oświadczenia woli skierowanego 

pod adres już nieaktualny. 

2. Student oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię swoich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia  10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);   w związku z 

wykonywaniem przez Uczelnię zadania polegającego na monitorowaniu karier 

zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i 

programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, Uczelnia może przetwarzać dane 

osobowe Studenta w zakresie niezbędnym do wykonania tego zadania. 
 

§ 7 

 

1. Uczelnia zapewnia, że ewentualne zmiany wysokości czesnego nie będą następować  

częściej niż po upływie semestru od ostatniej zmiany. Podwyżki nie będą dotyczyły 

okresu, za które czesne zostało wpłacone. Ewentualna podwyżka czesnego będzie 

wynikać z ważnych powodów i będą wskazane czynniki bazowe tej podwyżki. 

2. O zmianie wysokości opłat Student będzie informowany za pośrednictwem 

indywidualnego konta e-mail nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem 

semestru, którego zmiany dotyczą. Powiadomienie w ww. trybie stanowi zmianę 

niniejszej umowy i nie wymaga zachowania formy pisemnej. W terminie do 1 

miesiąca przed rozpoczęciem semestru, którego zmiany dotyczą, Student ma prawo 

wypowiedzieć niniejszą umowę, składając pisemne oświadczenie woli, ze skutkiem 

prawnym na koniec semestru bezpośrednio poprzedzającego zmianę opłat. 
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Oświadczenie o wypowiedzeniu stanowi rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie 

z listy studentów. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądów powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni. 

4. Prawem właściwym dla rozpatrywania niniejszej umowy będzie prawo polskie i 

ewentualna interpretacja niniejszej umowy dokonywana będzie według powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy w części lub całości, obecnie lub 

w przyszłości utraci moc prawną lub stanie się nieskuteczne, nie powoduje to 

nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień niniejszej umowy. W takim 

przypadku Strony niniejszej umowy będą realizować niniejszą umowę zgodnie z jej 

zamiarem i celem, a postanowienie nieważne lub nieskuteczne prawnie zastąpią 

stosownym postanowieniem, realizującym zamiar i cel niniejszej umowy. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że poza niniejszą umową, w zakresie objętym jej treścią, 

nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne 

ustalenia.  

7. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustne i pisemne ustalenia lub 

porozumienia dotyczące jej przedmiotu dokonane między Stronami niniejszej umowy. 

8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

Ślubowanie 

 

Świadomy obowiązków obywatela Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście: 

- zdobywać wytrwale wiedzę, 

- przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, 

- dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, 

- stosować się do przepisów prawnych i dobrych obyczajów akademickich oraz 

godnie reprezentować społeczność akademicką. 
 

       czytelny podpis …………………………. 

 

podpisy Stron 

 

 Student        Uczelnia 


