Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 91/20

UMOWA NR .................
o finansowanie studiów niestacjonarnych
zawarta w dniu ............................... w Katowicach pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40 - 287 Katowice, reprezentowanym
przez
Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej ……………………………………………………………….......
przy kontrasygnacie Kwestora …………………………….……………………………………………………………………………..,
zwanym w dalszej części umowy „Uniwersytetem”, a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….....................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą”.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie zasad finansowania przez Nabywcę studiów niestacjonarnych
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(kierunek, stopień studiów)

na rzecz ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………,
(imię i nazwisko pracownika)

będącego pracownikiem Nabywcy.
§2
1. Nabywca zobowiązuje się do uiszczania opłaty czesnego za studia niestacjonarne pracownika
Nabywcy, o którym mowa w § 1 za okres od …………… do …………,
w wysokości ………………… zł za każdy semestr, w terminach i na zasadach określonych
w Regulaminie pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat, stanowiącym
integralną część umowy. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu pod
adresem http://www.ue.katowice.pl/studenci/opłaty- za- studia.html.
2. Opłaty czesnego za studia niestacjonarne należy dokonać na numer rachunku bankowego
Uniwersytetu: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974.
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty czesnego, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty
odsetek ustawowych za opóźnienie/odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych1, za okres od dnia wymagalności opłaty czesnego za studia niestacjonarne do dnia
zapłaty.
4. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin
wniesienia opłaty ustala się na następujący po nim dzień roboczy.
5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na
skutek okoliczności leżących po stronie Nabywcy, a w szczególności w wyniku wpisania
niewłaściwego numeru rachunku bankowego.

1

dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych

6. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w ust. 1, oraz
obowiązującym zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane
z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, i innymi
wewnętrznymi aktami prawnymi dotyczącymi odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
dostępnymi na stronie internetowej Uniwersytetu.
§3
1. Niewniesienie przez Nabywcę opłaty czesnego za studia niestacjonarne w terminach określonych
w Regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, może skutkować skreśleniem pracownika Nabywcy
z listy studentów.
2. W przypadku nieuregulowania przez Nabywcę należności wynikających z niniejszej umowy,
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Nabywcy, ze skutkiem natychmiastowym.
3. Skreślenie pracownika Nabywcy z listy studentów lub rezygnacja przez pracownika
z kształcenia na studiach niestacjonarnych nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania
zaległych opłat czesnego za studia niestacjonarne, należnych Uniwersytetowi z tytułu
świadczenia na rzecz pracownika Nabywcy usług edukacyjnych.
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§4
Nabywcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia,
z zastrzeżeniem, że na Nabywcy spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania
pracownika Nabywcy o złożeniu wypowiedzenia umowy.
W przypadku rezygnacji przez pracownika Nabywcy z kształcenia na studiach niestacjonarnych
albo skreślenia go z listy studentów, dziekanat zawiadamia o tym fakcie Nabywcę bez zbędnej
zwłoki.
Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu
pracownika Nabywcy z listy studentów.
W przypadku skreślenia pracownika Nabywcy z listy studentów na studiach niestacjonarnych
w trakcie ich trwania, wniesiona przez Nabywcę opłata czesnego podlega zwrotowi odpowiednio
proporcjonalnie za okres pozostały od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu do dnia
zakończenia sesji egzaminacyjnej, wynikającej z harmonogramu roku akademickiego.
W przypadku rezygnacji przez pracownika Nabywcy z kształcenia na studiach niestacjonarnych
w trakcie ich trwania, pobierana jest opłata czesnego do dnia uprawomocnienia się decyzji
o skreśleniu z listy studentów.
Rozwiązanie umowy przez Nabywcę, jak również rozwiązanie umowy przez Uniwersytet
z przyczyn leżących po stronie Nabywcy nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§5
Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów niestacjonarnych, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
§7
Wypowiedzenie umowy oraz wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§8
1. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO2 Uniwersytetu można się zapoznać
w Uniwersytecie na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Uniwersytetu.
2. Zgodność przetwarzania z prawem w zakresie wykonania przedmiotowej umowy wypełnia
przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) oraz art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
3. Nabywca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego
z RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Uniwersytetowi
w związku z zawarciem przedmiotowej umowy i które Uniwersytet pozyska od Nabywcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Uniwersytetu.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Nabywcy i dwóch
dla Uniwersytetu.

……………………..
Uniwersytet
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……………………..
Nabywca

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 2 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn.
sprost.).

