
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 36/2014/VII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 2 października 2014 r.  
 
 

w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat  
za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich)  
w Politechnice Lubelskiej 

 

 

 Na podstawie art. 195 ust. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Senat 
Politechniki Lubelskiej u c h w a l a, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Określa się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia, stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

2. Określa się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia, 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. 

 

 Wzory umów określone w § 1 stosuje się do umów zawieranych na 
studia w roku akademickim 2014/2015. 
 

§ 3. 
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

                   
                       Przewodniczący    

Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

R e k t o r 
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 36/2014/VII 

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 2 października 2014 r. 

 
 

UMOWA 
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI 

ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE 
NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH 

 
 

zawarta w Lublinie w dniu  ........................ r. pomiędzy: 
Politechniką Lubelską  ................................................................................................. , 
reprezentowaną przez:  .................................................................................................  
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora,  
zwaną dalej „Uczelnią”,  

a  

Panią/Panem*  .............................................................................................................. ,  
zamieszkałą/zamieszkałym* w ……………. przy ul.  ............................................ ,  
PESEL …………………………….., nr paszportu  ..................................................... , 
przyjętą/przyjętym* w poczet uczestników studiów doktoranckich 
na Wydziale  ...................................................................................................................   
w dyscyplinie  .................................................................................................................  
od roku akademickiego  ............................................................................................... , 
zwaną/zwanym* dalej „Doktorantem”.  

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków pobierania 
przez Uczelnię opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych 
studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale  .............................................  
 .......................................................................................................................................... . 

§ 2. 

1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki i wymagania określone w art. 195  
i 201 Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz wydanych na 
ich podstawie przepisów wykonawczych do prowadzenia kształcenia 
na studiach, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 



 
2. Doktorant oświadcza, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem Studiów Doktoranckich, Statutem 
Uczelni, programem kształcenia i planem studiów doktoranckich oraz 
innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi  
na Uczelni, mającymi wpływ na prawa i obowiązki stron wynikające  
z niniejszej Umowy;  

b) akceptuje warunki przyjęcia na studia doktoranckie określone uchwałą 
Senatu Uczelni; 

c) poinformowano go, że aktualna treść ww. aktów oraz plan i program 
studiów znajdują się na stronie internetowej www.pollub.pl. 

§ 3. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Doktorant będzie uiszczał na rzecz 
Uczelni opłaty za świadczone na jego rzecz usługi edukacyjne związane  
z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników 
w nauce. 

2. Zasadność i zakres powtarzania zajęć określa Regulamin Studiów 
Doktoranckich, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a.  

3. Wysokość opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne,  
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, określa Załącznik 
do Umowy.  

4. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, należy uiścić do dnia ………….. października za zajęcia 
oferowane w semestrze zimowym oraz do dnia ……………… za zajęcia 
oferowane w semestrze letnim.  

5. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłat przewidzianych 
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności za: 
wydanie legitymacji doktoranckiej, dyplomu doktora, dodatkowego 
odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język obcy oraz duplikatów 
tych dokumentów.  

§ 4. 

1. Doktorant zobowiązany jest uiszczać opłaty, o których mowa w niniejszej 
Umowie, na rachunek bankowy nr ......................................................................   

 tytułem: „Studia doktoranckie – Wydział  ......................................................... , 
 semestr .............., nazwa przedmiotu”.  
2. Od nieterminowo dokonanych opłat Uczelnia może naliczać odsetki 

ustawowe.  

 

 



 

§ 5. 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, tj. ……………… 
semestrów.  

2. W przypadku przedłużenia się okresu trwania studiów na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie Studiów Doktoranckich lub innych 
obowiązujących przepisach, niniejsza Umowa ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu.  

3. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu przed terminem, o którym mowa  
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy decyzja o skreśleniu 
Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich stanie się 
ostateczna. 

§ 6. 

Doktorantowi, na wniosek, przysługuje zwrot wniesionych opłat 
po potrąceniu części opłat za zajęcia, które odbyły się do dnia skreślenia 
Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję określającą 
wysokość opłaty podlegającej zwrotowi podejmuje kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej Uczelni, w której świadczone są na rzecz Doktoranta 
usługi edukacyjne.  

§ 7. 

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Wszelkie spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy 

rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 

obowiązujący w Uczelni Regulamin Studiów Doktoranckich i inne akty 
wewnętrzne, Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.  
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 .............................................   ....................................................  

    Uczelnia        Doktorant 

 
  
 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 36/2014/VII 

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 2 października 2014 r. 

 

 

UMOWA 
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI 

ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE 
NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH 

 
 
zawarta w Lublinie w dniu ……………….. r. pomiędzy: 
Politechniką Lubelską .................................................................................................. , 
reprezentowaną przez:  .................................................................................................  
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora,  
zwaną dalej „Uczelnią”, 

a  

Panią/Panem*  ...............................................................................................................   
zamieszkałą/zamieszkałym* w ……………. przy ul.  ............................................ ,  
PESEL …………………………., nr paszportu  .......................................................... ,  
przyjętą/przyjętym* w poczet uczestników studiów doktoranckich 
na Wydziale  ...................................................................................................................   
w dyscyplinie  .................................................................................................................  
od roku akademickiego  ............................................................................................... , 
zwaną/zwanym* dalej „Doktorantem”.  

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków pobierania 
przez Uczelnię opłat za świadczone usługi edukacyjne na niestacjonarnych 
studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale  .............................................  
 .......................................................................................................................................... . 

§ 2. 

1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki i wymagania określone w art. 195 
i 201 Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz wydanych  
na ich podstawie przepisów wykonawczych do prowadzenia kształcenia 
na studiach, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 

 



2. Doktorant oświadcza, że: 
a) zapoznał się z Regulaminem Studiów Doktoranckich, Statutem 

Uczelni, programem kształcenia i planem studiów doktoranckich oraz 
innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi na 
Uczelni, mającymi wpływ  na prawa i obowiązki stron wynikające z 
niniejszej Umowy;  

b) akceptuje warunki przyjęcia na studia doktoranckie określone uchwałą 
Senatu Uczelni; 

c) poinformowano go, że aktualna treść ww. aktów oraz plan i program 
studiów znajdują się na stronie internetowej www.pollub.pl. 

§ 3. 

1. Doktorant będzie uiszczał na rzecz Uczelni opłaty za świadczone na jego 
rzecz usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
niestacjonarnych oraz z powtarzaniem określonych zajęć z powodu 
niezadowalających wyników w nauce. 

2. Zasadność i zakres powtarzania zajęć określa Regulamin Studiów 
Doktoranckich, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a). 

3. Wysokość opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne,  
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynika z załącznika 
do Umowy. 

4. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, należy uiścić do dnia ………… października za zajęcia 
oferowane w semestrze zimowym oraz do dnia ……………… za zajęcia 
oferowane w semestrze letnim.  

5. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłat przewidzianych 
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności za: 
wydanie legitymacji doktoranckiej, dyplomu doktora, dodatkowego 
odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język obcy oraz duplikatów 
tych dokumentów. 

§ 4. 

1. Doktorant zobowiązany jest uiszczać opłaty, o których mowa w niniejszej 
Umowie, na rachunek bankowy nr  .....................................................................           

 tytułem: „Studia doktoranckie – Wydział  ......................................................... , 
 semestr .............., nazwa przedmiotu”. 
2. Od nieterminowo dokonanych opłat Uczelnia może naliczać odsetki 

ustawowe.  

§ 5. 

1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach doktoranckich może być 
corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji określony przez GUS, 
co wymaga aneksowania niniejszej Umowy. 

 
 



2. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat za studia 
w przypadku zmian w programie studiów wynikających z konieczności 
jego dostosowania do obowiązujących przepisów lub zaleceń organów 
akredytujących, a także w przypadku wzrostu kosztów kształcenia 
na skutek okoliczności, na które Uczelnia nie ma wpływu. 

3. O zmianie wysokości opłat za studia Doktorant informowany jest  
na piśmie za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, wysłanym na co najmniej miesiąc przed 
rozpoczęciem roku/semestru. Ponadto wysokość opłat na każdy rok 
akademicki podawana jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
w dziekanacie oraz na stronie internetowej Uczelni. 

4. W przypadku zmiany wysokości opłat za studia Doktorant może, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji, o której mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu, złożyć właściwemu dziekanowi pisemne 
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to stanowi 
rezygnację ze studiów i jest podstawą do skreślenia z listy doktorantów. 
Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Doktoranta nowej wysokości opłat i nie wymaga odrębnego aneksu 
do Umowy. 

§ 6. 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, tj. ……………….. 
semestrów.  

2. W przypadku przedłużenia się okresu trwania studiów na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie Studiów Doktoranckich lub innych 
obowiązujących przepisach, niniejsza Umowa ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu.  

3. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu przed terminem, o którym mowa  
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy decyzja o skreśleniu 
Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich stanie się 
ostateczna. 

§ 7. 

Doktorantowi, na wniosek, przysługuje zwrot wniesionych opłat  
po potrąceniu części opłat za zajęcia, które odbyły się do dnia skreślenia 
Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję określającą 
wysokość opłaty podlegającej zwrotowi podejmuje kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej Uczelni, w której świadczone są na rzecz Doktoranta 
usługi edukacyjne.  

§ 8. 

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Wszelkie spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy 

rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
 
 



3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 
obowiązujący w Uczelni Regulamin Studiów Doktoranckich i inne akty 
wewnętrzne, Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.  
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 

 .............................................   ....................................................  
    Uczelnia        Doktorant 


