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UMOWA 
 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, reprezentowana  

przez Kanclerza doc. Henryka Stefanka, zwana dalej „Uczelnią”,  

z 

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

zam. w ………………………… nr kodu ………… ul………………………....... nr domu ……….. 

tel. …..……..……. legitymującym/ą/  się dowodem osobistym seria ……… nr …………, 

wydanym przez ………………………………………………………………………………..…... 

zwanym dalej „Słuchaczem studiów podyplomowych”, zawiera umowę następującej treści: 

I. Uczelnia oświadcza, że: 

1. Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie  

na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.07.2000 r.,  

nr DNS-1-0145-396/Eko/2000 posiada zezwolenie na działalność na czas 

nieokreślony. Uczelnia jest wpisana do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nr 186. 

II. Do obowiązku Uczelni należy: 

1. Zorganizowanie poprawnego procesu dydaktycznego zgodnie z odpowiednimi 

przepisami dla studiów wyższych. 

2. Zapewnienie właściwych pomocy naukowych i środków dydaktycznych. 

3. Zapewnienie dostępu do biblioteki. 

4. Zapewnienie właściwych dla szkolnictwa wyższego warunków socjalnych 

odbywania zajęć dydaktycznych.  

III. Do obowiązku Słuchacza należy:   

1. Przestrzeganie Statutu i Regulaminów Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej  

im. Wincentego Pola oraz zarządzeń władz uczelni. 

2. Uczestnictwo w zajęciach i praktykach zawodowych. 

3. Terminowe płacenie czesnego. 

4. Ubezpieczenie się od NNW – na własny koszt. 

5. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. 

IV. Nie przestrzeganie przez Słuchacza Statutu i Regulaminów oraz zarządzeń władz może 

skutkować decyzją administracyjną o skreśleniu z listy słuchaczy. 

http://www.wssp.edu.pl/


V. Skreślenie Słuchacza z listy decyzją administracyjną może nastąpić również w przypadku 

braku opłaty czesnego po upływie dwóch miesięcy od terminu wpłaty, pomimo 

wcześniejszego wezwania pisemnego. 

VI. Rezygnacja (wypowiedzenie) stanowi rozwiązanie umowy o kształcenie i winna być 

złożona na piśmie z mocą na koniec miesiąca. 

VII. Ostatnim miesiącem za który słuchacz opłaca czesne jest miesiąc w którym umowa została 

prawomocnie rozwiązana.  

VIII. Słuchacz, który rozwiąże umowę przed rozpoczęciem nauki, otrzymuje zwrot wpłaconego 

czesnego.  

IX. Wysokość czesnego oraz terminy opłat za wszystkie semestry studiów określa załącznik do 

niniejszej Umowy. 

X. Wysokość czesnego nie może być podwyższona powyżej wskaźnika inflacji ogłoszonego 

przez Główny Urząd Statystyczny. 

XI. W przypadku podwyższenia wysokości opłat czesnego słuchaczowi przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy. 

XII. W czesne wliczone są koszty wszystkich zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów 

przewidzianych w programie.  

XIII. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

XIV. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

XV. Wszystkie spory wynikające z realizacji umowy strony będą się starać rozwiązać 

polubownie. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu rozstrzygane będą przez właściwe sądy.  

XVI. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

Lublin, dn. …………………………….   

 

 

 

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

(Słuchacz)                         (Uczelnia) 

 

 

 

 
1. Załącznik określający wysokość czesnego za poszczególne semestry studiów. 


