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 UMOWA O STUDIOWANIE 

 

zawarta w dniu ……………… roku w Warszawie pomiędzy:  

Panią/Panem, nr pesel:  

legitymującą/cym się dowodem osobistym seria     nr  

zam.:  

podającą/cym adres do korespondencji: j. w. 

zwaną/nym dalej „Studentem”,  

a  

Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88, 

reprezentowaną przez Kanclerza Uczelni, Prof. WSEWS Marka Rybińskiego, zwaną dalej „Uczelnią” 

o treści następującej:  

§ 1 

Uczelnia zobowiązuje się do:  

1. Zapewnienia właściwej organizacji studiów i należnego poziomu kształcenia z przedmiotów 

objętych programem studiów. 

2. Zapewnienia kadry dydaktycznej oraz właściwej organizacji procesu dydaktycznego zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obowiązującymi planami studiów  

i programami nauczania.  

 

§ 2 

1. Student oświadcza, że:  

a. podejmuje studia stacjonarne*/niestacjonarne* w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie  

w Warszawie*/ Bielsku Białej* na pierwszym stopniu kształcenia*/ na drugim stopniu 

kształcenia, od I-go  semestru w roku akademickim ……………….. . 

b. zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów  

oraz Regulaminu Płatności obowiązującymi w Uczelni,  

c. zobowiązuje się do terminowego opłacania czesnego i opłat dodatkowych w całym okresie 

studiów,  

d. zobowiązuje się do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  

w całym okresie studiów,  

e. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1191) o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

na czas obowiązywania umowy, a następnie do momentu odwołania zgody.  

Wycofanie zgody wnosi się w formie pisemnej.  
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§ 3 

1. Studia w Uczelni są odpłatne zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 

2. Opłaty związane ze studiowaniem w WSEWS zawarte są w Regulaminie Płatności  obowiązującym 

w Uczelni. Opłaty te obejmują czesne oraz opłaty dodatkowe.  

3. Wysokość czesnego i opłat dodatkowych obowiązujących w danym roku akademickim ustala 

Kanclerz Uczelni w porozumieniu z Założycielem. Wysokość czesnego określana  

jest za semestr studiów.  

4. Czesne może być wnoszone jednorazowo za semestr z góry lub ratalnie (wg deklaracji pisemnej 

Studenta). Aktualna wysokość opłat czesnego jest zamieszczona na stronie internetowej Uczelni,  

na platformie edukacyjnej oraz w gablotach na terenie Uczelni, skąd Student  

ma obowiązek pozyskać w/w informacje. W wypadku podwyższenia wysokości opłat 

obciążających Studenta, może on w terminie do 30 września odstąpić od niniejszej umowy, 

koniecznie w formie pisemnej - § 5 ust. 3-6 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  

5. Wysokość czesnego na kolejne semestry w roku akademickim określona zostanie nie później  

niż do dnia 01 września, poprzedzającego rok akademicki.  

6. Student ponosi opłaty za status Indywidualnego Planu Nauczania za cały okres na jaki został 

przyznany. Wysokość opłat określa Regulamin Płatności.  

7. Zmiana wysokości czesnego i/bądź opłat dodatkowych, może ulec zmianie, w zależności  

od kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia na Uczelni 

studiów, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni,  

w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej,  

w tym amortyzacji i remontów.  

8. Opłaty dokonywane są przelewem na indywidualny rachunek bankowy Studenta, utworzony  

przez Uczelnię.  

Indywidualny rachunek bankowy jest generowany w fazie rekrutacji na cały okres studiów.  

a. czesne płatne w pełnej kwocie: do 10. września w semestrze zimowym  

oraz do 10. lutego w semestrze letnim;  

b. czesne płatne w 5 ratach: każda z rat płatna do 10. dnia  miesiąca, w semestrach 

zimowych (miesiące IX-I) oraz w semestrach letnich  (miesiące II-VI). 

9. Deklaracja wyboru wariantu płatności stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. W przypadku opóźnienia w opłacie czesnego bądź opłat dodatkowych Uczelnia może naliczyć 

odsetki ustawowe.  

2. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie czesnego bądź opłat dodatkowych przekroczy  

21 dni Uczelnia ma prawo do skreślenia Studenta z listy Studentów, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt. 4. niniejszego paragrafu 

3. Wpłaty Studenta zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych zaległości czesnego.  
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4. W szczególnie trudnej i udokumentowanej sytuacji losowej Studenta, na wniosek Studenta złożony 

przed terminem płatności, Uczelnia może odstąpić od naliczania odsetek,  

oraz/bądź wyrazić zgodę na prolongatę terminu płatności.  

 

§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów na danym stopniu kształcenia. 

2. W przypadku złożenia przez Studenta pisemnej rezygnacji ze studiów zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu Studiów bądź prawomocnego skreślenia Studenta z listy Studentów 

(w tych przypadkach następuje utrata statusu Studenta), niniejsza umowa ulega rozwiązaniu  

bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli stron, w tym zakresie, z zastrzeżeniem 

postanowień ustępów 3 – 6 niniejszego paragrafu.  

3. W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Student zobowiązany jest uiścić 

czesne i ewentualne opłaty dodatkowe należne za okres, kiedy przysługiwał mu status Studenta  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Student, który utracił status 

Studenta przed rozpoczęciem zajęć (zjazdu) w danym semestrze, otrzymuje zwrot czesnego 

wpłaconego za nierozpoczęty semestr.  

5. W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Student, który utracił status 

Studenta po rozpoczęciu zajęć (zjazdu) w danym semestrze, obowiązany jest uiścić czesne  

i ewentualne opłaty dodatkowe należne za czas do końca semestru, w którym nastąpiła utrata statusu 

Studenta.  

6. W przypadku zmiany przez Studenta formy studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne, student 

zobowiązany jest do uiszczenia czesnego za czas do końca pobierania nauki na studiach 

stacjonarnych. Opłata na rzecz Uczelni, o której mowa w zdaniu poprzednim, ustalona zostanie 

proporcjonalnie do okresu studiowania przez Studenta w formie studiów niestacjonarnych  

w danym semestrze.  

 

§ 6 

Student zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego zawiadomienia Uczelni o zmianie 

swoich danych osobowych, swojego miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji  

oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencję 

wysłaną pod ostatnio podany adres uważa się za doręczoną. 

 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

za wyjątkiem zmiany czesnego i opłat dodatkowych, w przypadkach, o których mowa          

w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.  
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2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej  

ze Stron.   

§ 8 

 

 W przypadku rozwiązania przez Studenta niniejszej umowy przed rozpoczęciem zajęć, 

Uczelnia pobierze od Studenta opłatę w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100 

groszy) tytułem kosztów administracyjnych wynikających z niepodjęcia nauki. Kwota ta zostanie 

pobrana od uiszczonej wpłaty na poczet opłat czesnego, pozostała jej część zostanie zwrócona  

na rachunek bankowy Studenta. 

 

§ 9 

1. Student oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, w celach 

postępowania rekrutacyjnego na studia.  

Wyrażam zgodę  

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

Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach przyszłych 

postępowań rekrutacyjnych na studia, organizowanych na przestrzeni kolejnych 2 lat, licząc  

od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda.  

Wyrażam zgodę 

3. Wyrażam zgodę Student oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa  

w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji 

tradycyjnej oraz elektronicznej.  

Wyrażam zgodę  

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

     Za i w imieniu Uczelni                    Student   

 

 

 ……………………………………         ………..……………………………                                         
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Klauzula Informacyjna - Polityka Prywatności 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 

00-992 Warszawa;  

2. W sprawie pytań w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt  

za pośrednictwem adresu e-mail: do@ews.edu.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, 

realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;  

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 

danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; b) podmioty, którym Administrator zleca 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat po zakończeniu procesu rekrutacji                      

 w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji       

i będą przechowywane przez 50 lat;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. 

 

 

 

     Zapoznałam/łem się i wyrażam zgodę na powyższe procedury  

 

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

                        data i czytelny podpis   

 

mailto:do@ews.edu.pl

