
UMOWA O NAUKĘ NPASDiF ABRYS

zawarta w dniu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  we Wrocławiu, pomiędzy: 

Niepublicznym Policealnym Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii we Wrocławiu, z siedzibą 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 36, zwaną w treści umowy 

STUDIUM, reprezentowanym przez dyrektora Mateusza Budzyńskiego,  

a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    adres  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   zwanym/ą  w treści umowy SŁUCHACZEM. 

§ 1 

1. Studium zapewnia Słuchaczowi prawo kształcenia w wybranej przez Słuchacza specjalności, prowadzonej na warunkach wynikających z harmonogramu 

pracy Studium, planu i programu nauczania a także obowiązujących przepisów prawa.

2. Nauka w Studium jest odpłatna. Z dniem podpisania umowy Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za naukę. Szczegółowy 

harmonogram wnoszenia opłat i ich wysokość określa  § 8 niniejszej umowy. 

3. Opłaty ponoszone przez Słuchaczy są częścią kosztu nauki w Studium, którego pozostałą część stanowi dotacja

przyznawana Studium na każdego słuchacza przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymogiem

koniecznym dla otrzymania przez Studium dotacji na danego Słuchacza na dany miesiąc jest udokumentowanie jego

obecności na zajęciach w wymiarze minimum 50%. Podpisując umowę Słuchacz deklaruje obecność na

wyszczególnionych w planie na dany semestr zajęciach w minimalnym wymiarze 50% lub w przypadku niższej frekwencji

uiszczenie dodatkowej opłaty za dany miesiąc, w wysokości przyznanej przez MKiDN na aktualny rok kalendarzowy

miesięcznej dotacji na jednego słuchacza.

4. Studium zobowiązuje się odpłatnie świadczyć usługi edukacyjne na rzecz Słuchacza według obowiązującego programu  kształcenia, a po spełnieniu 

przez Słuchacza wszystkich wymaganych warunków – wydać dyplom ukończenia Studium.

§ 2 

1. Rok szkolny trwa od 01 września do 31 sierpnia każdego roku. 

2. Semestr zimowy trwa od  01 września do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Semestr letni trwa od  01 marca do 30 czerwca każdego roku. 

3. Od  01 lipca do 31 sierpnia każdego roku zaplanowana jest  przerwa wakacyjna.

4. Sekretariat w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, ze względów urlopowych nie prowadzi obsługi Słuchaczy Studium. W związku z tym, 
terminy załatwiania spraw przypadające na ten okres zostają przesunięte i biegną od 1 września danego roku kalendarzowego.

§ 3 

1. W przypadku niskiego naboru na wybraną przez Słuchacza specjalność Studium może podjąć decyzję o jej nieruchomieniu nie później niż na 7 dni przed 

rozpoczęciem zajęć. Słuchacz ma prawo podjąć kształcenie na innej specjalności, a w przypadku rezygnacji na podstawie pisemnego oświadczenia 

Studium zwraca Słuchaczowi wniesione przez Słuchacza opłaty a niniejsza umowa zostaje rozwiązana. 

2. Program nauki może podlegać aktualizacji zgodnie z wymogami rynku pracy  na podstawie decyzji Dyrektora Studium. 

3. W celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Studium w szczególności zobowiązuje się do: zapewnienia realizacji praw Słuchacza, które  nabywa z 

chwilą zapisania się na listę słuchaczy; warunków do osiągania efektów kształcenia wg programu kształcenia; zatrudnienia odpowiedniej kadry 

wykładowców; udostępnienia pomieszczeń oraz obsługę administracyjną procesu kształcenia. 

4. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studium. 

5. W przypadku zmiany warunków umowy o naukę, Studium doręcza Słuchaczowi na piśmie treść każdej zaproponowanej  zmiany najpóźniej na jeden 
miesiąc przed końcem danego semestru. Słuchacz, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian, w terminie 7 dni od daty doręczenia 

proponowanych zmian, może złożyć Uczelni  pisemne wypowiedzenie umowy o naukę. 

6. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy  przez Słuchacza w ustalonym terminie oznacza akceptację zmian.

§ 4 

1. Wysokość opłaty semestralnej jest regulowana uchwałą Zarządu Towarzystwa Edukacji Otwartej, które jest organem prowadzącym Studium. 

2. Opłaty semestralne można wnosić w ratach według harmonogramu na dany rok szkolny zamieszczonego w § 8 umowy o naukę. W szczególnych 

przypadkach losowych na pisemny i uzasadniony wniosek Słuchacza, Dyrektor może wyrazić zgodę na inne rozłożenie rat opłaty za naukę.

3. Opłaty wynikające z niniejszej umowy Słuchacz wnosi na konto bankowe Studium: Bank Zachodni WBK S.A. 34 1090 2402 0000 0001 2010 9554.

Słuchacz obowiązany jest do zachowania i okazania dowodu opłaty na wezwanie Studium.

4. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu zapłaconej kwoty na konto bankowe Studium.

5. Każdorazowe opóźnienie w zapłacie wymaganej opłaty lub jej dokonanie w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem przez Studium odsetek 

budżetowych.

6. W razie zaległości w regulowaniu opłat wg zasad określonych w umowie Studium nie nie dopuszcza Słuchacza do zaliczeń i egzaminów.

§ 5 

1. Studium może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach, gdy: 

1) Słuchacz zalega z opłatami 30 dni; 

2) Słuchacz działa na jego szkodę tj. niszczy mienie Studium i narusza jego dobre imię; 

3) Słuchacz narusza przepisy prawa; 

4) Słuchacz postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego lub zostaje skazany prawomocnym wyrokiem sądu;

5) Rozpoczęto wobec Studium postępowanie likwidacyjne. 

2. Umowa podlega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym przez Studium, bez okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Słuchacz zostaje skreślony z listy

słuchaczy prawomocną decyzją Dyrektora Studium z przyczyn określonych w Regulaminie Studium.

3. Rozwiązanie umowy  nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uregulowania wszystkich wymagalnych należności naliczanych do dnia skreślenia i 

wynikających z   postanowień umowy. Nadpłatę Studium zwraca na pisemny wniosek Słuchacza. 

4. Ponowne wpisanie na listę Słuchaczy na podstawie nowej umowy o naukę będzie możliwe po uregulowaniu wszystkich zaległości w opłatach wraz z 

odsetkami.



5. Słuchacz ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym 30-dniowym wypowiedzeniem. Złożenie podania o skreślenie z listy Słuchaczy jest 

równoznaczne z 30-dniowym wypowiedzeniem niniejszej umowy. Okres wypowiedzenia jest liczony od dnia wpłynięcia pisemnego wypowiedzenia. W 

przypadku nie złożenia wypowiedzenia niniejsza umowa skutkuje zobowiązaniem Słuchacza do poniesienia opłat za naukę do czasu skreślenia z listy 

Słuchaczy.  

6. Oprócz sytuacji określonej w ust.1 rozwiązanie niniejszej umowy przez Studium następuje w przypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy zgodnie z 

Regulaminem Studium. W takim przypadku za dzień rozwiązania umowy uznaje się datę decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy słuchaczy.  

7. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust 1, pkt 2-4 w sytuacji, gdy Słuchacz wniósł opłatę czesnego z góry, Studium na wniosek Słuchacza 

dokona proporcjonalnego zwrotu czesnego opłaconego za miesiące następujące po miesiącu, w którym została rozwiązana umowa, po potrąceniu 

kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% kwoty pozostającej do zwrotu.  

8. W przypadku wznowienia nauki przez Słuchacza i kontynuowania jej w ciągu tego samego roku szkolnego uznaje się, iż przedmiotowa umowa 

obowiązuje w dalszym ciągu w niezmienionej postaci. 

9. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, pisemnego powiadamiania sekretariatu o każdorazowej zmianie 

nazwiska, adresu korespondencji, telefonów, adresu poczty elektronicznej.   

10. Studium zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, powiadomienia Słuchacza o każdorazowej zmianie nazwy, danych 
teleadresowych siedziby Studium. 

11. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych adresowych zgodnie z ust. 9  i 10, przyjmuje się, że korespondencja wysłana na podany uprzednio 
adres została skutecznie doręczona.   

§ 6  

1. W  przypadku opóźnienia w zapłacie opłat wymienionych w § 8  umowy  o naukę, Studium może:  

1) naliczyć odsetki budżetowe za każdy dzień opóźnienia;   

2) wezwać Słuchacza do zapłaty /monit telefoniczny, mailowy/ gdy opóźnienie w zapłacie nie  przekracza 10 dni naliczając 
opłatę za monit w wysokości 15zł; 

3) wezwać pisemnie do zapłaty gdy brak płatności wynosi ponad 15 dni; 
4) przekazać windykację należności firmie zewnętrznej  (windykacyjnej).  

2. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, następuje obciążenie odsetkami budżetowymi, 

liczonymi od zaległej kwoty, począwszy od dnia następującego po dniu wymagalności czesnego, do czasu całkowitego uregulowania wyznaczonej raty 

czesnego.   

3. Słuchacz skreślony z listy Słuchaczy w przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, zostanie 

obciążony odsetkami budżetowymi, liczonymi od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia do dnia spłaty zadłużenia.   

4. Słuchacz, który podpisze umowę o  naukę po rozpoczęciu semestru, wpłaca raty zgodnie z terminami wymienionym w § 8 umowy  o naukę, poczynając 
od raty za miesiąc, w którym podpisał umowę o naukę. 

§ 7  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Studium i przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej.  

3. Słuchacz niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy  o naukę i Regulaminem Studium, oraz zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń 

organizacyjnych i porządkowych Studium.   

4. Słuchacz wyraża zgodę na doręczanie pism i powiadomień  pocztą elektroniczną z wyjątkiem wydawanych przez Studium decyzji administracyjnych.  

5. Umowa została zawarta na czas trwania nauki, zgodnie z zapisem w  § 1 ust. 3  i wygasa, poza przypadkami określonymi w § 5 ust.1, z chwilą zdania 

egzaminu dyplomowego przez Słuchacza.  

6. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb Studium związanych z realizacją niniejszej Umowy 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zmianami).  

7. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

           § 8  

1. Opłaty za świadczone przez Studium usługi edukacyjne oraz usługi związane z odbywaniem nauki są w następującej wysokości:  

1) opłata jednorazowa za semestr: 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) 

2) opłata za   semestr  /czesne/ w  sześciu ratach  - po 350 zł;  

2. Terminy wpłat jednorazowych (dwa tysiące sto złotych):  

1) opłata jednorazowa -  semestr  zimowy  - do 05 września;   

2) opłata jednorazowa -  semestr  letni        - do 05 marca.          

3. Terminy wpłat w sześciu ratach (po trzysta pięćdziesiąt złotych):  

1) semestr zimowy:  I rata do 05 września;   II rata do 05 października;    III rata do 05 

listopada;  IV  rata do 05 grudnia;   V rata  do 05 stycznia; VI rata  do 05 lutego 

2) semestr letni:      I rata do 05 marca;   II rata do 05 kwietnia;   III rata do 05 maja;  IV  

rata do 05 czerwca;   V rata do 05 lipca;  VI rata do 05 sierpnia.         

                                                                               

                   §9  

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
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