
 
 

 

Uchwała Nr 55/2016/IX 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 15 grudnia 2016 r.  
 
  

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

związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia  
w językach obcych na zasadach odpłatności w Politechnice Lubelskiej 

 Na podstawie art. 160a ust. 5, w związku z art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572,  
z późn. zm.) oraz § 17 i § 18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia  
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 1501, z późn. zm.) Senat u c h w a l a, co następuje: 
 

§ 1. 

Określa się wzór umowy – w języku polskim wraz z tłumaczeniem  
na język angielski – o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia  
w językach obcych na zasadach odpłatności, stanowiący załącznik  
do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Wzór umowy, o którym mowa w § 1, stosuje się do umów, które 
dotyczą cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 
2016/2017. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr 55/2016/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

 

UMOWA  
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT  

ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE  
ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM CUDZOZIEMCÓW  

PODEJMUJĄCYCH STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH  
NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI  

 

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  .........................................  kraj  .............................. ,  
nr paszportu/dowodu osobistego* .................................. , nr albumu…………….., 
e-mail ............................................................................................................................... , 
przyjętą/przyjętym* w poczet studentów studiów  ............................................... ,  
na Wydziale ................................................................................................................... , 
zwanym dalej „Wydziałem”, 
na kierunek  ............................................................ , na specjalność ........................... ,  
od roku akademickiego  ........................................ , 
zwaną/zwanym* dalej „Studentem”. 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków  
pobierania przez Uczelnię opłat za świadczone usługi edukacyjne na 
stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku 
............................................................... o profilu ogólnoakademickim/praktycznym*, 
na specjalności ............................................................................................................... , 
prowadzonych na Wydziale  ...................................................................................... . 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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§ 2. 

1. Uczelnia oświadcza, że: 
a) spełnia warunki i wymagania określone w art. 9 i 9a Ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 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; 

b) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu 
zawodowego: .......................................................; 

c) informacje związane z procesem kształcenia w Uczelni,  
w szczególności program kształcenia, w tym program studiów i plan 
studiów, a także akty prawne wymienione w niniejszej Umowie  
są dostępne na stronie internetowej: www.pollub.pl i/lub na stronie 
internetowej Wydziału: www. .....................................................pl. 

2. Student oświadcza, że: 
a) zapoznał się z treścią niniejszej Umowy, Regulaminem Studiów, 

Statutem Uczelni, programem kształcenia i planem studiów,  
o których mowa w § 1, 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 określone uchwałą Senatu 
Uczelni; 

c) został poinformowany, że aktualna treść ww. aktów oraz plan  
i program studiów, o których mowa w § 1, znajdują się na stronie 
internetowej www.pollub.pl i/lub na stronie internetowej Wydziału: 
www. .....................................................pl; 

d) został poinformowany, że Uczelnia wyda Studentowi dyplom 
sformułowany w języku polskim stwierdzający ukończenie studiów 
oraz uzyskanie tytułu zawodowego wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b 
Umowy, po spełnieniu przez Studenta wszystkich wymogów 
określonych w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie przepisach 
wykonawczych. 

3. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić warunki do nauki na studiach 
wymienionych w § 1 Umowy poprzez program kształcenia zgodny  
z wymogami określonymi w Ustawie oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi określonymi przez ministra właściwego  
do spraw szkolnictwa wyższego. 

4. Usługi wskazane w § 1 Umowy polegają na umożliwieniu Studentowi 
uczestniczenia w zajęciach, zaliczeniach, egzaminach oraz w praktykach 
zawodowych na zasadach określonych w programie kształcenia 
obowiązującym na kierunku studiów wskazanym w § 1 Umowy  
oraz w Regulaminie Studiów. 
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5. Wszelkie inne koszty, w tym związane z realizacją obowiązkowych 
praktyk zawodowych (w szczególności koszty podróży, noclegów, 
wyżywienia) ponosi Student. 

6. Uczelnia zobowiązuje się ogłosić program kształcenia, w tym program 
studiów i plan studiów, a także harmonogram zajęć w danym semestrze  
na stronach internetowych Uczelni wskazanych w § 2 ust. 1 lit. c Umowy  
w terminach określonych w Regulaminie Studiów. 

7. Student zobowiązany jest: 
a) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem; 
b) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie  

z Regulaminem Studiów; 
c) składać egzaminy, odbywać praktyki i spełniać inne wymogi 

przewidziane w programie kształcenia obowiązującym na kierunku 
studiów, o którym mowa w § 1 Umowy; 

d) przestrzegać obowiązujących w Uczelni przepisów, a w szczególności 
postanowień Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów, uchwał Senatu PL, 
uchwał właściwych rad wydziałów i zarządzeń rektora PL dotyczących 
studentów oraz wszelkich innych uchwał, zarządzeń i decyzji 
wydanych przez władze Uczelni, obowiązujących w trakcie trwania 
studiów; 

e) powiadomić niezwłocznie dziekana o zmianie kierunku studiów, 
rezygnacji ze studiów, zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu. 
Powiadomienie składa się w formie pisemnej; 

f) przedkładać do wglądu we właściwym dziekanacie Wydziału ważne  
i aktualne dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poświadczające prawo do ubezpieczenia 
zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy poprzednie 
dokumenty utraciły swoją ważność. Nieprzedłożenie ww. dokumentów 
powoduje wypowiedzenie umowy i skutkuje zawiadomieniem 
Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

8. Za uszkodzenie, zniszczenie albo zagubienie sprzętu należącego  
do Uczelni Student zostanie obciążony kosztami naprawy, wymiany  
lub zakupu sprzętu. 

§ 3. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Student będzie uiszczał na rzecz Uczelni 
opłaty za świadczone na jego rzecz usługi edukacyjne związane z: 
a) kształceniem na studiach stacjonarnych; 
b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach z powodu 

niezadowalających wyników w nauce; 



5 

 

c) uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym  
w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne  
do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 

d) wznowieniem studiów w celu realizacji części programu studiów 
obejmującej wykonanie pracy dyplomowej. 

2. Uczelnia pobiera jednorazowe opłaty w maksymalnej wysokości 
dopuszczonej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego za: 
a) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej; 
b) wydanie indeksu; 
c) wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami; 
d) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy; 
e) legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego  

z zagranicą;  
f) wydanie duplikatów dokumentów wymienionych w lit. a-e. Opłaty  

za wydanie określonych dokumentów związanych z przebiegiem 
studiów powinny być uiszczone przed ich wydaniem Studentowi. 
Opłaty te nie podlegają zwrotowi.  

3. Uczelnia pobiera jednorazową opłatę w związku z przygotowaniem 
Studenta do studiów, obejmującą m.in. koszty organizacji tygodnia 
powitalnego oraz zapewnienia związanych z tym materiałów, w tym 
materiałów w formie elektronicznej.   

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 lit. b, Uczelnia pobiera w przypadku 
ponownego oferowania udziału w zajęciach z przedmiotu, którego Student 
nie zaliczył, uzyskując tym samym niezadowalający wynik w nauce, oraz 
w przypadku powtarzania zajęć po wznowieniu studiów. 

5. Wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, określa 
załącznik do Umowy zgodnie z zarządzeniem rektora w sprawie 
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach drugiego 
stopnia prowadzonych w języku obcym w Politechnice Lubelskiej,  
w brzmieniu aktualnym na dzień wymagalności opłaty. 

6. Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów,  
o których mowa w ust. 2, określa załącznik do Umowy. 

7. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, określa załącznik do Umowy. 
8. O zmianie wysokości opłat Student zostanie poinformowany co najmniej 

dwa miesiące przed rozpoczęciem semestru. W ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości opłat Student może 
zrezygnować z korzystania z zajęć, których dotyczy zmiana opłaty, 
zachowując prawo do zwrotu wniesionej opłaty za okres, w którym nie 
uczestniczył w tych zajęciach. 
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9. Opłaty związane z odbywaniem studiów wnoszone są w przeliczeniu  
na złote polskie według średniego kursu euro Narodowego Banku 
Polskiego w dniu wpłaty. 

§ 4. 

1. Student zobowiązany jest uiszczać opłaty, o których mowa w niniejszej 
Umowie, na indywidualny rachunek bankowy  
nr …………………………………………………… (przelewem na rachunek 
bankowy albo w kasie banku) z zaznaczeniem na dowodzie zapłaty: 
imienia i nazwiska Studenta, nazwy Wydziału, kierunku studiów i tytułu 
należności oraz numeru rachunku bankowego. 

2. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty 
powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego,  
w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku 
bankowego lub innych podobnych powodów. 

3. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a, należy wnieść za semestr  
nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć. 

4. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b-d, należy wnieść w terminie  
7 dni przed rozpoczęciem danych zajęć. 

5. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 3, należy wnieść nie później niż do dnia 
rozpoczęcia zajęć. 

6. Datą zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. 
7. Uczelnia pobiera ustawowe odsetki z tytułu zwłoki od nieterminowo 

wniesionych opłat. 
8. W przypadku niewniesienia przez Studenta opłat za usługi edukacyjne  

w terminie, Uczelnia wzywa Studenta do dobrowolnego spełnienia 
świadczenia w terminie 7 dni od upływu terminu na wniesienie opłat, pod 
rygorem skreślenia Studenta z listy studentów. W przypadku zalegania  
z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie  
z listy studentów. 

9. Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem § 6 Umowy. 

§ 5. 

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

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

3. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu przed terminem, o którym mowa  
w ust. 1 i 2, w przypadku gdy decyzja o skreśleniu Studenta z listy 
studentów Uczelni stanie się ostateczna.  
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§ 6. 

1. W przypadku rozwiązania Umowy przed terminem, na który została ona 
zawarta, Studentowi przysługuje zwrot wniesionych opłat po potrąceniu 
części opłaty za zajęcia, które odbyły się do dnia, w którym decyzja  
o skreśleniu Studenta z listy studentów stała się ostateczna. Decyzję 
określającą wysokość opłaty podlegającej zwrotowi podejmuje dziekan 
Wydziału, w którym świadczone są na rzecz Studenta usługi edukacyjne. 

2. Opłaty za studia podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli 
cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów 
zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych 
ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z zastrzeżeniem  
ust. 3.  

3. W przypadku udzielenia urlopu w czasie trwania semestru cudzoziemiec 
może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty proporcjonalnie  
do okresu, w jakim nie będzie podejmował nauki. Wniosek w tej sprawie 
skierowany do rektora, zaopiniowany przez dziekana właściwego 
Wydziału, należy złożyć w dziekanacie w terminie 7 dni od dnia udzielenia 
urlopu.  

4. Jeżeli w trakcie urlopu cudzoziemiec, za zgodą dziekana, podejmuje naukę, 
ma on obowiązek uiścić wymagane opłaty w terminach wskazanych  
w niniejszej Umowie.  

§ 7. 

1. Uczelnia dokonuje doręczeń korespondencji przeznaczonej dla Studenta na 
adres wskazany w Umowie. O zmianie tego adresu oraz adresu e-mail 
Student obowiązany jest poinformować Uczelnię na piśmie, listem 
poleconym lub składając pismo informacyjne osobiście w dziekanacie  
za potwierdzeniem odbioru przez pracownika dziekanatu, w terminie  
7 dni od daty zmiany. 

2. Korespondencja związana z tokiem studiów i wykonaniem Umowy 
między Uczelnią a cudzoziemcem wykonywana jest w języku polskim lub 
angielskim. 

§ 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 i inne akty wewnętrzne 
regulujące zasady odpłatności za studia, odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron w dwóch wersjach językowych 
(wersja polska z tłumaczeniem na język angielski). 

 
 

 

 .............................................   ....................................................  

     Uczelnia         Student 
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 Załącznik  
do Umowy o warunkach pobierania opłat  

za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem 
 cudzoziemców podejmujących studia w językach obcych  

na zasadach odpłatności  

 

 

Student ponosi następujące opłaty: 
1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

a) kształceniem na studiach stacjonarnych w wysokości ……..…… PLN; 
b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w wysokości 180,00 PLN  
za każdy punkt ECTS przyporządkowany danej formie zajęć; 

c) uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym  
w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne  
do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku  
w wysokości 180,00 PLN za jeden punkt ECTS przyporządkowany tym 
zajęciom; 

d) wznowieniem studiów w celu realizacji części programu studiów 
obejmującej wykonanie pracy dyplomowej w wysokości 180,00 PLN  
za jeden punkt ECTS przyporządkowany tym zajęciom. 

2. Uczelnia pobiera jednorazowe opłaty za: 
a) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 17,00 PLN; 
b) wydanie indeksu w wysokości 4,00 PLN; 
c) wydanie w języku polskim dyplomu ukończenia studiów wraz  

z dwoma odpisami  w wysokości 60,00 PLN; 
d) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy  

w wysokości 40,00 PLN; 
e) legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego  

z zagranicą w wysokości 19,00 PLN;  
f) wydanie duplikatów dokumentów wymienionych w podpunktach a-e. 

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą 
niż za wydanie oryginału. 

Opłaty za wydanie określonych dokumentów związanych z przebiegiem 
studiów powinny być uiszczone przed ich wydaniem Studentowi. Opłaty te 
nie podlegają zwrotowi.  
3. Uczelnia pobiera jednorazową opłatę w związku z przygotowaniem 

Studenta do studiów w wysokości 765,00 PLN. 
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AGREEMENT 

STATING THE CONDITIONS OF CHARGING THE FEES FOR THE 
EDUCATIONAL SERVICES CONCERNING FOREIGNERS WHO TAKE 

UP PAYABLE STUDIES IN FOREIGN LANGUAGES 

 

 

signed in Lublin on  ...................................................  between: 
Lublin University of Technology,  
represented by  ............................................................................................................... , 
on the basis of the full powers granted by the Rector,  

further called “the University”, 

and 

Ms/Mr* ............................................................................................................................ , 
living in  ....................................................................... country  .................................... , 
passport number .................................. , Student record book number .................... , 
e-mail ............................................................................................................................... , 
accepted as a Student of ................................................................................................ , 
at the Faculty of .............................................................................................................. ,  
hereinafter referred to as “the Faculty”, 
the Department of .......................................................................................................... ,  
the specialization of  ...................................................................................................... , 
since the beginning of the academic year  ............................... , 
further called “a Student”. 

§ 1. 

The subject of the present Agreement is determining the conditions  
of charging fees by the University for the educational services at intramural 
second-cycle studies ………………………………………….. being accomplished  
at the Department of ……………………………………………………………..…... 
the general knowledge/practical profile*, the specialization of 
…………………………, provided at the Faculty of ……………………………….. 
 

 

 

*cross out the unnecessary 
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§ 2. 

1. The University confirms that: 

a) it fulfills the conditions and requirements determined in art. 9 and 9a  

of the Act of July 27th 2005. The Law on Higher Education (Current 

Legislation Gazette of 2012, Act No. 572, with a later modification), 

further called “the Act”, and executive rules issued on their basis 

concerning university education and mentioned in § 1 of the current 

Agreement; 

b) a graduate of a given study course obtains a professional title 

of:…………………………………………; 

c) information concerning the educational process in the University, 

especially the educational program and the schedule of studies, as well 

as the legal acts mentioned in the current Agreement are available on 

the internet site: www.pollub.pl and/or on the internet site of the 

Faculty: www……………………………………pl. 

2. The Student confirms that: 

a) he/she* has got acquainted with the contents of the current 

Agreement, the Code of Studies, the Statute of the University, the 

educational program and the schedule of studies described in § 1 and 

other internal normative acts valid at the University, having impact on 

the rights and duties of the parties resulting from the current 

Agreement; 

b) acknowledges the conditions of being accepted as a Student 

determined by the law of the University Senate; 

c) has been informed, that the current contents of the above mentioned 

acts as well as the schedule and program of studies described in § 1 are 

placed on the internet site www.pollub.pl and/or on the internet site  

of the Faculty: www……………………………………pl. 

d) has been informed that the University will issue his/her* diploma 

formulated in Polish and stating the completion of the course of studies 

and obtaining the professional title mentioned in § 2 of passage 1,  

point b of the Agreement after meeting all the demands by the Student, 

determined in the Act and the executive regulations issued on its basis. 

3. The University undertakes to guarantee the proper conditions of studying 

mentioned in  § 1 of the Agreement by means of the educational program 
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compatible with the demands determined in the Act and the executive 

regulations issued on its basis determined by the Minister of Higher 

Education. 

4. The services, mentioned in § 1 of the Agreement, consist in giving the 

Student an opportunity to attend classes obtain credits, take exams,   

as well as take part in Student internships according to the regulations 

determined in the educational program obligatory for the course of studies 

mentioned in § 1 of the Agreement  and in the Code of Studies. 

5. All the other costs, e.g. those connected with the accomplishment  

of obligatory Student internships (especially the cost of travelling, 

accommodation and boarding) will be born by the Student. 

6. The University is due to announce the program of education, including the 

program of studies and the plan of studies as well as the schedule for  

a given semester on the internet sites of the University mentioned in § 2, 

passage 1 letter c of the Agreement within the time limits appointed in the 

Code of Studies. 

7. The Student is obliged to: 

a) act according to the taken oath; 

b) attend classes and organizational activities according to the Code  

of Studies; 

c) enter for exams, do internships and fulfill other demands determined 

by the educational program valid at a given course of studies, 

mentioned in § 1 of the Agreement; 

d) comply with the regulations valid at the University, especially  

the decisions of the University Statutes, the Code of Studies,  

the resolutions of the University  Senate, the resolutions of the 

respective Faculty Councils and the decisions of the Rector of the 

University concerning students as well as all the other acts, instructions 

and decisions issued by the authorities of the University and valid for 

the duration of studies; 

e) immediately inform the Dean about the change of the course of studies, 

the decision of quitting  studies, the change of name, marital status and 

address. The information should be presented in written form;  

f) present for inspection in the respective Dean’s Office the valid 

documents that entitle the Student to stay at the territory of the 
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Republic of Poland and confirm his/her* right to take advantage of the 

health insurance at the territory of the Republic of Poland in the case 

when the previous documents have expired. The failure to present the 

above mentioned documents will cause breach of the Agreement and 

informing the Chief Commanding Officer of the Border Guard. 

8. In the case of damaging, destroying or losing the University equipment  

the Student will be charged with the cost of repairing, exchange  

or purchase of the equipment.  

§ 3. 

1. Both parties agree that the Student will be charged a fee on behalf of the 

University in return for the obtained educational services concerning: 

a) education at intramural; 

b) repeating certain subjects during the course of studies due  

to unsatisfactory results of education; 

c) attending classes which are not included in the plan of studies 

including classes complementing the education results indispensable 

to start graduate studies at a given Department; 

d) resuming studies in order to accomplish a part of the program  

of studies including the diploma work. 

2. The University charges single fees of the maximum height determined  

by the instruction of the  minister of higher education for: 

a) issuing an electronic Student card; 

b) issuing a Student’s record book; 

c) issuing  a graduation diploma with two copies; 

d) issuing an additional copy of the diploma translated into a foreign 

language; 

e) certification of the documents prepared for the legal matters in another 

country; 

f) as well as issuing duplicates of the documents mentioned in letter a-e. 

The fees for issuing the documents connected with education should 

be paid before issuing them to the Student. These charges are not 

refundable. 

3. The University charges a single fee concerning the preparation of the 

Student for studying, including among others the cost of organization  

of the Welcome week and providing the respective materials including 

also the electronic ones. 

*cross out the unnecessary 
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4. The charge, mentioned in passage 1 letter b, is demanded by the 

University in the case of repeated attendance of classes of a given subject, 

for which the Student has not obtained credit, and thus had an 

unsatisfactory mark, as well as in the case of repeated attendance of classes 

after resuming studies. 

5. The height of the charges for educational services  mentioned in passage 1 

is determined by the enclosure of the Agreement according to the 

instruction of the Rector concerning the height of the fees for educational 

services at the second cycle studies performed in a foreign language at the 

University in the current shape  on the day when the payment is due. 

6. The height of the charges for issuing documents concerning the course  

of studies, mentioned in passage 2, will be determined by the enclosure  

of the Agreement. 

7. The height of the fee, mentioned in passage 3, will be determined by the 

enclosure of the Agreement. 

8. The Student will be informed about the change of the charges at least two 

months before the beginning of the term. The Student may give up taking 

part in classes which are going to be changed, within 7 days of receiving 

information about the change, and he retains the right to get the refund  

of the charge paid for the time he did not participate in classes. 

9. The fees for studying are paid in equivalents of PLN according to the 

average exchange rate of the euro of the National Bank of Poland on the 

day of the payment.  

§ 4. 

1. The Student is obliged to pay the fees mentioned in the current Agreement 

into an individual bank account No.………………………………………… 

(by means of bank transfer or payment at the bank cashier’s desk).  

The proof of payment should include: the first name and family name  

of the Student, the name of faculty, course of studies, the title of the charge 

and the bank account number. 

2. The University does not take the responsibility for the results of the faulty 

qualification of the payment resulting from the circumstances dependent 

upon the person making the payment, especially in case of giving a faulty 

number of a bank account or other similar reasons. 

3. The charge, mentioned in § 3 item 1 letter a, should be paid for the 

semester no later than  at the  day of the beginning of classes. 
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4. The charge, mentioned in § 3 item 1 letter b-d, should be paid no later than 

7 days before the beginning of the classes in question. 

5. The charge, mentioned in § 3 item 3, should be paid no later than at the 

day of the beginning of classes. 

6. The date of payment is understood as the day when the charge  

is transferred to the University account. 

7. The charges paid after the deadline may be legally interested  

by University. 

8. In the case when the Student fails to pay the charge for educational 

services on time, the University summons the Student to the voluntary 

accomplishment of payment no later than 7 days after the deadline for the 

payment of charges, under the condition of taking the Student’s name off 

the list of Students. In case of falling into arrears with the payments for 

more than 3 months the Student’s name is taken off the list of Students. 

9. The fees will not be returned with the reservation for the cases described in 

§ 6 of the Agreement. 

 

§ 5. 

1. The current Agreement is valid for the time of studying i.e. for 

…………………………….. terms. 

2. In the case of prolongation of studying according to the rules determined 

by the Statutes of Studies or other valid regulations, the current Agreement 

is prolonged as well. 

3. The current Agreement is terminated before the stated time, mentioned  

in passage 1 and 2 of the current §, in case when the decision of deletion 

from the list of Students of the University becomes ultimate. 

§ 6. 

1. In case of terminating the Agreement before the stated time for which  

it had been signed, the Student may receive the refund of the paid charges 

after taking away a part of the payment for the classes attended until the 

day when the decision of his/her* deletion from the list of Students 

became ultimate. The decision concerning the sum to be refunded is taken 

by the Dean of the Faculty which is the supplier of educational services for 

the Student. 
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2. When the Student takes a Dean’s leave or resigns because of health 

problem confirmed by the doctor’s certificate the charge for educational 

services will be returned, taking into account a reservation concerning 

passage 3. 

3. In case of granting a leave during the semester the Student-foreigner may 

apply for getting a refund of a part of the charge that was paid 

proportionally to the period of time when he will not attend classes. The 

Student submits an application to the Rector, which should be approved 

by the Dean of the competent Faculty, in the Dean’s office,  

no later than 7 days after being granted a leave by the Dean. 

4. If the Student attends classes during his/her* leave by the Dean’s 

permission, he/she is obliged to pay the charges at the time stated in the 

financial agreement between the Student  and the University.  

§ 7. 

1. The University delivers the correspondence intended for the Student at the 

address indicated in the Agreement. The University should receive 

information concerning any change of the address or the email address in 

written form, by registered letter or by a special letter including 

information and deposited personally in the Dean’s Office, which should 

be confirmed by an office worker, within 7 days of the date of the change.  

2. Any correspondence concerning the studies or the execution of the 

Agreement between the University and the Student shall be delivered in 

Polish or English language. 

§ 8. 

1. The change of Agreement must be done in written form. 

2. All the arguments occurring at the time of the current Agreement validity 

will be settled by the appropriate court of justice. 

3. As regards the matters which are not regulated by the current Agreement 

the following documents can be referred to: the current University Code  

of Studies as well as other internal acts determining charges for the time  

of studying, the respective rules of the Civil Code and the Law on Higher 

Education. 

4. The current Agreement is subject to the Polish Law. 
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5. The current Agreement has been issued in two identical copies, one for 

each Party in two language versions (the Polish version with its translation 

into English.) 

 
 
 

 
the University 

 
……………...……………....…… 

the Student 
 

………………………………… 
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Enclosure for the Agreement  
stating the conditions of charging the fees  for the  educational services  concerning 

foreigners who take up payable studies in foreign languages  
 

 
 

The Student will pay the following fees: 
1. Fees for the performed educational services concerning: 

a) education at intramural studies………………… PLN; 

b) repetition of particular classes because of the lack of satisfactory results 

180,00 PLN for each ECTS point ascribed to a given form of classes; 

c) attending classes which are not part of  the program of studies. 

Including classes complementing the education effects necessary for 

taking up second cycle studies at a given course 180,00 PLN for one 

ECTS point ascribed to these classes; 

d) readmission for studies to complete a diploma thesis in the amount  

of 180,00 PLN for each ECTS point ascribed to these classes; 

2. The University charges a single fee for: 

a) issuing an electronic student card 17,00 PLN; 

b) issuing student record book 4,00 PLN; 

c) issuing a graduation diploma in Polish language with two certified 

copies 60,00 PLN; 

d) issuing an additional copy of the diploma translated into a foreign 

language 40,00 PLN; 

e) certification of documents prepared for settling legal matters in another 

country 19,00 PLN; 

f) as well as issuing duplicates of documents mentioned in points a-e.  

The fee for issuing a duplicate is 150% of the one for issuing the original. 

The fees for issuing the particular documents concerning the course of studies 
should be paid  before giving the documents to the student. The fees will not 
be returned. 
3. The University charges a single fee concerning preparing the Student for 

studying 765,00 PLN.   

 
 

 

 

 

 
 


