UMOWA W SPRAWIE WYSOKOŚCI I WARUNKÓW WNOSZENIA OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW
Umowa zawarta w dniu ............................................. pomiędzy:
Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59, zwaną dalej „Uczelnią”,
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………,
a
Panem/Panią………………………....................................zamieszkałym/ą……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „osobą przyjętą na studia”, która nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.
Uczelnia oświadcza, że jest niepubliczną szkołą wyższą, działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 maja 1993 r., Nr DNS-3-0145/21/93 i spełnia wymagania określone w ustawie z 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej
„Ustawą” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Uczelnia jest uprawniona do pobierania opłat
za usługi edukacyjne.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest określenie wysokości i warunków wnoszenia opłat związanych z odbywaniem
studiów.
§ 2.
Uczelnia zobowiązuje się umożliwić osobie przyjętej na studia kształcenie na studiach
…………………………… realizowanych w formie ………………………… począwszy od roku
akademickiego 2020/2021 na kierunku ………………………… w zakresie: ………….………………….,
kończących się, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem Studiów, uzyskaniem tytułu zawodowego
…...........…………….……
§ 3.
1. Osoba przyjęta na studia zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za studia w wysokości i na
zasadach określonych Zarządzeniem Nr 25 - 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie opłat dla osób przyjętych na studia wyższe w roku akademickim
2020/2021, z późn. zm. (zwanym dalej „Zarządzeniem”).
2. Za opóźnienie we wnoszeniu semestralnych opłat za studia, niezależnie od jego przyczyn, osoba przyjęta
na studia zapłaci odsetki, liczone od kwoty zaległości i liczby dni opóźnienia.
3. Odsetki za opóźnienie w opłatach ustala się na podstawie art. 481 § 2¹ KC, w wysokości dwukrotności
odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Osoba przyjęta na studia jest zobowiązana do wnoszenia opłat na indywidualne konto studenckie.

Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ środków na konto Uczelni w terminach określonych
w Zarządzeniu.
5. Korzystanie w pełni z prowadzonych na studiach zajęć wymaga posiadania przez osobę przyjętą na studia
urządzenia elektronicznego, pracującego pod kontrolą jednego z zalecanych przez Uczelnię systemów
operacyjnych i spełniającego wymagania sprzętowe wskazane pod adresem www.kozminski.edu.pl. Osoba
przyjęta na studia powinna przynosić urządzenie na zajęcia i korzystać z niego podczas zajęć w sposób
zalecony przez prowadzącego. Prowadzący może zabronić korzystania z urządzeń elektronicznych podczas
zajęć.
§ 4.
1. Niniejsza Umowa jest zawarta na okres trwania studiów określony w programie studiów.
2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów
Akademii Leona Koźmińskiego, okres związania Umową ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
3. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w przypadku:
1) gdy decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna;
2) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.

4. Umowa wygasa z mocy prawa z datą ukończenia studiów przez osobę przyjętą na studia.
5. Rozwiązanie lub wygaśniecie niniejszej Umowy nie wpływa na obowiązywanie tych jej postanowień, które
z uwagi na swój przedmiot zachowują moc tj. w szczególności dotyczących obowiązku wniesienia opłat za
studia.
§ 5.
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje
z dniem złożenia wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy przez osobę przyjętą na studia jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
§ 6.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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