
 

Umowa dla wolnego słuchacza 

 

Zawarta w dniu …………………… 2022r. w Warszawie pomiędzy: 

 

1. Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36, 

zarejestrowaną w ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego  

do spraw szkolnictwa wyższego pod numerem wpisu 60, NIP 113-01-21-889, reprezentowaną 

przez Kanclerza Radosława Dawidziuka, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora, 

zwaną w dalszej treści Uczelnią z jednej strony, 

a 

2. Panią / Panem …………………………..…………... z domu …………………………….. 

urodzoną / ym w dniu ……………………………… w ……………………..………………..., 

zamieszkałą / ym………………………………………………………………………..………, 

legitymującą / ym się dowodem osobistym / paszportem* seria ……..…. nr ….……………… 

PESEL ………………...…...…….…. zwaną / ym w dalszej treści Słuchaczem z drugiej strony. 

 

§ 1 

Słuchacz oświadcza, że w semestrze wiosenno- letnim/ jesienno- zimowym* roku 

akademickiego 2022/2023 wyraża chęć uczestnictwa w zajęciach na kierunku 

…………..…………………………………... 

 

studia: pierwszego stopnia* 

 drugiego stopnia* 

 jednolite magisterskie* 

studia: stacjonarne* 

 niestacjonarne* 

 profil: ogólnoakademicki* 

 praktyczny* 

 

§ 2 

Uczelnia zapewni Słuchaczowi możliwość uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i 

praktycznych organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go planem 

studiów i programem nauczania, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.   

 

§ 3 

1. Świadczenia Uczelni wobec Słuchacza są odpłatne. 
2. Szczegółowe regulacje dotyczące wysokości opłat oraz terminów ich wnoszenia, określa 

obowiązujący w Uczelni Regulamin opłat, podany do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Uczelni, na 

stronie internetowej Uczelni (www.wsm.warszawa.pl), na tablicy ogłoszeń, a także w 

Sekretariacie Kanclerza. 

3. W czasie trwania niniejszej umowy słuchacz zobowiązuje się do wniesienia 

następujących opłat: 
a) czesnego, 

b) innych, dodatkowych opłat, przewidzianych w przepisach obowiązujących w Uczelni,      

w szczególności w Regulaminie opłat. 

 



§ 4 

1. Czesne w wysokości ……..……..……. PLN (słownie: ………………………….……) 

jest płatne przy podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Czesne opłacane jest w całości. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach po podpisaniu niniejszej umowy 

(bez względu na przyczyny powodujące taką decyzję Słuchacza) czesne nie podlega 

zwrotowi. 

     

 § 5 

Słuchacz nie posiada statusu studenta, nie otrzymuje legitymacji studenckiej, indeksu oraz 

żadnych zaświadczeń, nie jest objęty żadnym programem stypendialnym. 

 

 

   § 6 

Słuchacz zobowiązany jest najpóźniej do sesji egzaminacyjnej dla danego semestru, na 

którym słuchacz będzie uczestniczył w zajęciach, dostarczyć do Działu Rekrutacji 

dokumenty tj.: 

a) odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia i studiów 

jednolitych magisterskich* (dotyczy studiów drugiego stopnia), 

b) świadectwo dojrzałości* (dotyczy studiów pierwszego stopnia) 

c) potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. 

    

 § 7 
1. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje: 

1) z woli Słuchacza, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli rezygnacji                                 

z uczestnictwa w zajęciach, 

 

2) Niedostarczenie do Działu Rekrutacji wymaganym w terminie dokumentów tj.: 

- odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia i studiów 

jednolitych magisterskich * (dotyczy studiów drugiego stopnia), 

- świadectwo dojrzałości* (dotyczy studiów pierwszego stopnia) 

 - potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji 
2. W przypadku złożenia przez Słuchacza pisemnego oświadczenia woli rezygnacji                          

z uczestnictwa w zajęciach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej lub niedostarczenia do Działu 

Rekrutacji w terminie wymaganych dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Słuchaczowi 

nie przysługuje prawo do zwrotu czesnego. Rozliczenie dokonanych przez Studenta wpłat, jest 

dokonywane na zasadach określonych w Regulaminie opłat obowiązującym w Uczelni. 

3. Podstawą końcowego rozliczenia się z Uczelnią jest karta obiegowa, po wypełnieniu której 

nastąpi zwrot dokumentów. 

   

  § 8 
Słuchacz zobowiązuje się do każdorazowego, pisemnego zawiadomienia Uczelni o zmianie jego 

danych osobowych oraz  miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku, skutki zaniechania obciążać będą Słuchacza. Korespondencję 

wysłaną pod ostatnio podany przez Słuchacza adres, uważa się za skutecznie doręczoną. 

 

   § 9 

1. Słuchacz zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Przyjęć w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej w Warszawie. 
2. Słuchacz oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni, Regulamin Studiów, wytyczne                       

i przepisy BHP oraz Zarządzenia Kanclerza i Rektora dot. opłat i kształcenia.  Słuchacz w 



przypadkach spornych nie może tłumaczyć się nieznajomością powołanych wyżej 

dokumentów. 

3. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni. 

4. Postępowanie Słuchacza naruszające jego zobowiązanie określone w ust. 3 powyżej, 

stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Uczelnię niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. W takim przypadku Słuchacz traci prawo do dalszego uczestniczenia w 

zajęciach, bez prawa do zwrotu czesnego. 

 

  § 10 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 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), Słuchacz 

zobowiązuje się do podpisania klauzuli informacyjnej RODO. 

   

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy obowiązujące  

w Uczelni, w szczególności Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z 

późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i kodeks cywilny. 

 

  § 12 
W przypadkach spornych, Strony po bezskutecznym wyczerpaniu drogi polubownej, poddają spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczelni. 

 

  § 13 

Niniejsza umowa rozwiązuje się samoistnie z chwilą podpisania umowy o studiowaniu. 

 

 

  § 14 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

Słuchacz …………………..……. Uczelnia …………………….……. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


