
UMOWA O NAUKĘ 

zawarta w dniu ................................................................ roku w Chojnicach pomiędzy: 

Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10 
zwaną w treści umowy „Uczelnią” reprezentowaną przez Rektora Uczelni dr hab. Janusza Gierszewskiego 

a 
Panią/Panem.......................…………………………………………………………………......………………………. 
zamieszkałą/ym ................................................................................................................................................................. 
legitymującą/ym się dowodem osobistym oznaczonym serią ………….....…nr.......................................................... 
PESEL .......................................................................................................................................................................... 
zwaną/ym  dalej „Słuchaczem”, o następującej  treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia, zwanych dalej opłatą za studia, na podstawie 
art. 160 ust.3 i 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą. 

§ 2 

1. Uczelnia przyjmuje Słuchacza na studia podyplomowe w charakterze Słuchacza i zobowiązuje się do rzetelnego 
przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności, wynikających z programu studiów oraz wypełniania zadań 
edukacyjnych wynikających ze Statutu Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania”. 

2. Uczelnia zobowiązuje się: 
− zapewnić właściwą organizację studiów i poziom nauczania z przedmiotów objętych planem i programem 

studiów, 
− zapewnić kadrę naukowo-dydaktyczną o wymaganych kwalifikacjach oraz właściwą organizację procesu 

dydaktycznego. 
§ 3 

1. Prawa i obowiązki Słuchacza oraz jego status prawny określają:  
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późniejszymi 

zmianami) oraz akty wykonawcze do ustawy,  
2) Statut  Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania", 
3) Regulamin Studiów Podyplomowych,  
4) inne Regulaminy obowiązujące w Uczelni.  

2. Organizacja toku studiów i realizacja procesu dydaktycznego następuje w trybie przewidzianym w aktach,            
o których mowa w ust. 1. 

3. Słuchacz zostaje wpisany na listę słuchaczy Uczelni po złożeniu wymaganych dokumentów, podpisaniu umowy  
o naukę i złożeniu ślubowania. 

§ 4 
1. Uczelnia pobiera od Słuchacza opłaty za: 

− kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych,  
− prowadzenie studiów w języku obcym, 
− prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, 
− powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
− wydanie indeksu i jego duplikatu, 
− wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu. 

2. W zamian za usługę edukacyjną określoną w § 2 umowy Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia czesnego oraz 
innych opłat, których wysokość określa załącznik nr 1 „Opłaty za studia w Powszechnej Wyższej Szkole 
Humanistycznej Pomerania” do niniejszej umowy. 

3. Słuchacz zobowiązuje się uiszczać czesne z góry, zgodnie z harmonogramem zawartym w „Deklaracji wyboru 
płatności”. 

4. Niezachowanie terminu płatności czesnego powoduje naliczenie odsetek w wysokości 20% w skali roku, 
liczonych od następnego dnia miesiąca, w którym miało być uiszczone czesne. 

5. Wysokość czesnego w trakcie roku akademickiego może ulec zmianie wyłącznie z powodów wzrostów kosztów 
niezależnych od Uczelni (np. zmiana w podatkach). 

6. Wysokość czesnego może ulec zmianie w każdym kolejnym roku nauki o wskaźnik inflacji ogłoszony przez 
GUS. W takim przypadku zmiana wysokości czesnego nie będzie stanowiła zmiany warunków umowy. 

7. Zmiana wysokości czesnego będzie przez Uczelnie ogłaszana publicznie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 

8. Zmiana wysokości czesnego oraz opłat związanych z tokiem studiów stanowi zmianę warunków niniejszej 
Umowy i następuje w drodze aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem  



§4 ust. 6. 
§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres studiów tj. od dnia złożenia ślubowania do dnia ukończenia studiów i uzyskania 
uprawnień w zakresie ………………………… albo do czasu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.  

2. Słuchacz może w dowolnej chwili odstąpić od niniejszej Umowy, co jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiów.  
3. Rezygnacja ze studiów dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające oświadczenie  

o rezygnacji, Słuchacz składa do Dziekanatu.  
4. Słuchacz jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zaległych opłat do dnia, w którym złożono pisemne 

zawiadomienie o rezygnacji.  
§ 6 

1. Słuchacz oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę zapoznał się, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść 
dokumentów wymienionych w §3 ust. 1 p. 1-4, znajdujących się na stronie internetowej 
www.pomeraniachojnice.edu.pl i w dziekanacie PWSH Pomerania oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,  
a w przypadku ich naruszenia świadomy jest odpowiedzialności dyscyplinarnej i finansowej z tego wynikającej.  

2. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji 
i dydaktyki zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

3. Słuchacz wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w celach promocyjnych PWSH „Pomerania”. 
4. Wszelkich doręczeń Uczelnia będzie dokonywała na adres do korespondencji wskazany w ankiecie osobowej. 

Korespondencję wysłaną na wskazany adres uważa się za doręczoną poprawnie, do dnia pisemnego 
zawiadomienia Uczelni przez Słuchacza o zmianie tego adresu. 

§ 7 

Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie:  
1) Uczelnia, w przypadku:  

- prawomocnego skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy,  
- utraty uprawnień do prowadzenia kierunku studiów na określonym poziomie studiów przez Uczelnię,  
- nie wywiązywania się przez Słuchacza z zobowiązań wynikających z Umowy,  

2) Słuchacz, w przypadku:  
- złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,  
- nie wywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 8 
  
1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W przypadku sporów pomiędzy Słuchaczem a Uczelnią, strony zobowiązują się do polubownego ich 

rozstrzygnięcia.  
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron  

i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

....................................................................                                           ................................................................. 
    podpis i pieczątka Rektora      czytelny podpis Słuchacza 

Załącznik nr 1 do umowy o naukę 

Opłaty za studia w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” 

1. Czesne za naukę jest opłatą za naukę objętą programem studiów w danym roku akademickim. 
2. Czesne można wnosić: rocznie, jednorazowo za semestr lub w ratach. 
3. W roku akademickim 2014/2015 ustala się następujące wysokości opłat dla słuchaczy rozpoczynających naukę 

w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach i na 
Wydziale Zamiejscowym w Kościerzynie: 



4. Ustala się następujące terminy wpłacania czesnego: 
a) jednorazowa wpłata za wszystkie semestry w terminie do 30 września 
b) wpłata za semestr w terminach do:  

- 30 września  

Lp. RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ 
OPŁAT

SPOSÓB 
WNOSZENIA OPŁATY

1. Wydanie indeksu 4 zł wpłata jednorazowa

2. Wydanie duplikatu indeksu 6 zł wpłata jednorazowa za duplikat

3.

Czesne – studia podyplomowe 3-semestralne (PPM 
i LSz) nabór zimowy 2014/2015 
- wpłata za cały cykl studiów 
- wpłata za semestr 
- wpłata w ratach x 6 
- wpłata w ratach x 12

3.300 zł 
3.600 zł 
3.750 zł 
3.900 zł

jednorazowa wpłata za 3 semestry 
3 wpłaty po 1.200 zł 
6 wpłat po 625 zł 
12 wpłat po 325 zł

4.

Czesne – studia podyplomowe 2-semestralne 
(wszystkie specjalności z wyjątkiem PPM  
i LSz ) nabór zimowy 2014/2015 
- wpłata za cały cykl studiów 
- wpłata za semestr 
- wpłata w ratach x 4 
- wpłata w ratach x 8

2.200 zł 
2.400 zł 
2.500 zł 
2.600 zł

jednorazowa wpłata za 2 semestry 
2 wpłaty po 1.200 zł 
4 wpłaty po 625 zł 
8 wpłat po 325 zł

5. Czesne – powtarzanie semestru studiów 100% 
czesnego

6.
Powtarzanie przedmiotu: 
-   przedmiot semestralny 
-   przedmiot roczny

100 zł 
150 zł

opłata za 1 przedmiot

7.
Różnice programowe 
-   przedmiot semestralny 
-   przedmiot roczny

100 zł 
150 zł

opłata za 1 przedmiot

8.
Konsultacje dot. pracy dyplomowej po  
wznowieniu studiów w przypadku skreślenia  
z powodu niezłożenia pracy dyplomowej  
lub egzaminu dyplomowego w terminie

250 zł
opłata pobierana w przypadku  
gdy słuchacz ma zaliczone 
Seminarium dyplomowe

9. Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych 30 zł wpłata jednorazowa

10. Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych 45 zł wpłata jednorazowa za duplikat

11. Opłata za wznowienie studiów (nie dotyczy 
powrotu z urlopu) 150 zł wpłata jednorazowa za wznowienie

12. Opłata reaktywacyjna na czas obrony 450 zł
wpłata jednorazowa za reaktywację,  
w przypadku gdy słuchacz ma 
zaliczone wszystkie semestry

13. Opłata o zmianę wykładowcy, promotora 100 zł wpłata jednorazowa za zmianę  
na wniosek słuchacza

14. Opłata za wydanie stosownych zaświadczeń 5 zł wpłata jednorazowa za 
zaświadczenie

15. Pisemne wezwanie do uregulowania 
zobowiązań wobec uczelni 20 zł wpłata jednorazowa za wezwanie



- 28 lutego  
- 30 września (tylko w przypadku studiów 3-semestralnych) 

c) wpłata w ratach w terminach do: 
- 30 września  
- 30 listopada  
- 28 lutego  
- 30 kwietnia  
- 30 września  
- 30 listopada  

d) wpłata w ratach w terminach do: 
- 30 września  
- 30 października  
- 30 listopada  
- 30 grudnia  
- 28 lutego  
- 30 marca  
- 30 kwietnia  
- 30 maja  
- 30 września  
- 30 października  
- 30 listopada  
- 30 grudnia  

5. W przypadku przyjęcia kandydata po terminie rekrutacji, termin płatności czesnego upływa nie później niż  
14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu. Niezachowanie tego terminu powoduje naliczenie odsetek               
w wysokości określonej w umowie. 

6. Deklarację płatności można zmienić w formie pisemnej. Zmianę deklaracji należy złożyć w dziekanacie przed 
rozpoczęciem kolejnego semestru. 

7. Opłaty, o których mowa w ust. 3 wnosi się na rachunek bankowy Uczelni lub w kasie Uczelni. 
8. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty  

do kasy Uczelni. 
9. Opłaty powinny być wniesione przed złożeniem podania o wdanie dokumentu, a do podania należy dołączyć 

potwierdzenie jej dokonania. 
     

         ....................................................................                                            
         czytelny podpis  Słuchacza 

tylko w przypadku studiów 3-semestralnych

tylko w przypadku studiów 3-semestralnych


