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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2018 
Rektora UPJPII z dnia 28 września 2018 r. 

Umowa nr 

o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia 

w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 

   

Umowa zawarta w Krakowie, w dniu ………* r. 

pomiędzy Panią/Panem: ………* 

Zameldowaną/Zameldowanym: ………* 

Podającą/Podającym adres do korespondencji: ………* 

Legitymującą/Legitymującym się dowodem osobistym seria ………* nr ………* wydanym przez ………* 

Albo innym dowodem tożsamości ………* 

PESEL: ………* 

Przyjętą/Przyjętym na niestacjonarne studia trzeciego stopnia na Wydziale ………* w dziedzinie ………* w 

dyscyplinie ………* 

 

od roku akademickiego ………*.  

zwanym dalej „Doktorantem”. 

 

a 

 

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 25, reprezentowanym 

przez: 

Dziekana Wydziału ………* UPJPII w Krakowie 

działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwanym dalej 

„Uczelnią” przy kontrasygnacie finansowej Kwestora ………* 

Indywidualny numer konta bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne: ………* 

 

§ 1 

Definicje 

a) Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. 

zm.), 

b) Statut UPJPII w Krakowie – Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zatwierdzony Dekretem 

Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 8 czerwca 2015 r., 

c) Regulamin studiów – Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 

stanowiący załącznik do Uchwały nr 62/2016 Senatu UPJP II z dnia 19 września 2016 r., 

d) Regulamin opłat – Regulamin opłat za studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy dokształcające 

i szkolenia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 97/2014 

Senatu UPJPII z dnia 20 października 2014 r. 

e) Zarządzenie –  zarządzenia Rektora Uniwersytetu Papieskiego dotyczące opłat za świadczenie usług edukacyjnych, a 

w szczególności Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nr 48/2016 w sprawie 

terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich 

oraz studiach podyplomowych, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nr 12/2017 w 

sprawie wysokości opłat za sporządzenie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i 

doktoranckich (zmienione Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nr 43/2018),  

 w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych, stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zarządzenie Rektora 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nr 21/2018 w sprawie wysokości opłat związanych z procesem 

kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich (zmienione Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie nr 42/2018). 

f) Dziekan wydziału – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub dyrektor jednostki międzyuczelnianej; 

g) Wydział – Wydział _______________, 
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h) Studia doktoranckie – niestacjonarne studia doktoranckie trzeciego stopnia. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w 

dziedzinie ………* w dyscyplinie ………* prowadzonych w ………*zgodnie z art. 195 ust. 10 Ustawy, § 76 ust.11 pkt. 

e Statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Zarządzeniami oraz w oparciu o Regulamin opłat. 

 

§ 3 

Oświadczenia Uczelni 

1. Uczelnia oświadcza, że: 

1) Wydział spełnia warunki, w tym warunki kadrowe, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne Uczelni, aby 

prowadzić studia doktoranckie określone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, 

2) dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację programu 

2. Ponadto Uczelnia oświadcza, że: 

a) organizację studiów, tok studiów doktoranckich i związane z nimi prawa oraz obowiązki Doktoranta określa 

Regulamin studiów, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, 

b) studia doktoranckie, o których mowa w § 2 Umowy prowadzone są zgodnie z efektami kształcenia, do których są 

dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, które spełniają warunki określone w Ustawie oraz wydanych na 

jej podstawie przepisach wykonawczych, 

c) szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim będą podawane do wiadomości Doktoranta za 

pośrednictwem strony internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce prowadzącej zajęcia, 

e) pobiera wyłącznie opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w Ustawie na zasadach określonych w Regulaminie 

opłat, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, 

f) wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych określa Rektor w drodze Zarządzenia, które stanowi integralną 

część niniejszej Umowy, 

g) wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 5) 

Ustawy określa Rektor w drodze Zarządzeń, które stanową integralną część niniejszej Umowy, 

h) planowany okres studiów wybranych przez Doktoranta wynosi ………* semestrów, 

i) planowany okres studiów wybranych przez Doktoranta może być przedłużony na warunkach określonych 

Regulaminem studiów. 

 

§ 4 

Oświadczenia Doktoranta 

1. Doktorant oświadcza, że zapoznał się ze Statutem UPJPII w Krakowie, Regulaminem studiów, Regulaminem opłat, 

Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie opłat za wydanie dokumentów 

na dany cykl kształcenia, których treść znajduje się na stronie www.upjp2.edu.pl. 

2. Doktorant zobowiązuje się:  

1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem 

2) przestrzegać obowiązujących w Uczelni przepisów, a w szczególności postanowień Ustawy, Statutu UPJPII, 

Regulaminu studiów, uchwał Senatu, uchwał właściwych Rad Wydziałów i zarządzeń Rektora dotyczących doktorantów 

oraz wszelkich innych uchwał, zarządzeń i decyzji wydanych przez władze Uczelni, obowiązujących w trakcie trwania 

studiów. 

3) terminowo wnosić opłaty za usługi edukacyjne wskazane w Ustawie, na zasadach określonych w Regulaminie opłat 

oraz w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora (Czesne),  

4) terminowo wnosić opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów w wysokości określonej 

zarządzeniem Rektora. 

3. Doktorant zobowiązuje się do powiadamiania Uczelni w formie pisemnej o zmianie jego danych osobowych zawartych 

w niniejszej Umowie, w tym adresu zameldowania. 
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§ 5 

1. Zgodnie z Zarządzeniem wysokość opłaty za semestr studiów na studiach określonych w § 2 wynosi ………* PLN 

(słownie: ………*). 

2. Opłata pobierana przez Uczelnię za kształcenie na studiach doktoranckich na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 Ustawy 

(Czesne) wnoszona jest za cały rok akademicki w 2 ratach w wysokości 1/2 opłaty za dany rok studiówa. 

doktoranckich w następujących terminach: 

1) I rata do 31 października; 

2) II rata do 28 lutego. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3) i 4), może ulec zmianie, nie więcej jednak niż o 20 % na 

warunkach określonych w Regulaminie Opłat.  

4. Niezależnie od opłaty Czesnego, Doktorant zobowiązany jest uiszczać opłaty za powtarzanie zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w wysokości ustalonej na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Rektora oraz 

opłaty wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 6 

1. W przypadku, niewniesienia przez Doktoranta opłaty w terminie kwestor wzywa go na piśmie do uiszczenia zaległej 

opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa  w ust. 1 dziekan może skreślić Doktoranta z listy doktorantów.  

3. Opłaty, o których mowa w § 4 Umowy, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy Doktoranta przyznany w 

trakcie postępowania rekrutacyjnego. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany umowy. O zmianie 

numeru rachunku bankowego Uczelnia zawiadamia Doktoranta niezwłocznie. 

4. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni.  

5. Od opłat wnoszonych nieterminowo Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. 

6. Doktorant, na wezwanie uczelni, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania jest zobowiązany do okazania 

dowodu wniesienia opłat. 

7. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących 

po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania błędnego numeru indywidualnego rachunku lub błędnego 

tytułu wpłaty. 

8. Rodzaje opłat pobieranych za świadczenie usług edukacyjnych, jej wysokość oraz terminy płatności, możliwości 

rozłożenia na raty, zwolnienia z opłaty w całości lub w części oraz jej zwrotu określa Regulamin opłat oraz Zarządzenia 

Rektora. 

9. Rodzaj opłaty za wydanie określonego dokumentu związanego z tokiem studiów, jej wysokość, terminy i zasady 

uiszczenia określa zarządzenie Rektora. 

 

§ 7 

1. Doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części, na podstawie umotywowanego wniosku 

skierowanego do kanclerza złożonego za pośrednictwem kwestury. 

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 powyżej podejmuje kanclerz Uczelni zgodnie z Regulaminem opłat. 

 

§ 8 

1. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy z innych przyczyn niż rezygnacja, Doktorant zobowiązany 

jest do uiszczenia wszelkich opłat należnych Uczelni za usługi świadczone odpowiednio: do momentu rezygnacji lub 

skreślenia.  

2. W zależności od rzeczywistego stanu rozliczeń pomiędzy Uczelnią a Doktorantem: 

1) Doktorant zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Uczelni kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z 

ust.1 powyżej a kwotą dotychczas wniesionych opłat lub: 

2) Doktorant otrzymuje zwrot w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością wniesionych opłat a kwotą 

wynikającą z zapisów ust.1 powyżej. 

3. W kwestii zwrotu odpowiedniej części opłat rozstrzyga kwestor na pisemny wniosek Doktoranta, zawierający 

informację o sposobie dokonania zwrotu opłat, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu tego wniosku, 

wskazując kwotę objętą zwrotem. 
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§ 9 

1. Umowa została zawarta na okres trwania studiów, określony w programie studiów, na studiach, o którym mowa w § 2 

Umowy, tj. na okres ………* semestrów.  

2. Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia 

semestru lub roku studiów bądź uzyskania urlopu, następuje na zasadach określonych w Regulaminie studiów i nie 

wymaga zmiany niniejszej Umowy, przy czym  

1) doktorant ponosi opłaty za usługi edukacyjne odbywane w ramach przedłużenie okresu odbywania studiów 

doktoranckich (także w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich ze względów badawczych) 

jeżeli jednocześnie powtarza on w szczególności przedmiot semestralny lub przedmiot całoroczny lub seminarium 

doktoranckie czy przedmiot w języku obcym lub kurs języka obcego. 

2) doktorant nie ponosi opłat w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów ze względów badawczych jeżeli 

zwolniony jest jednocześnie z wszelkich zajęć dydaktycznych, 

3) doktorant ponosi opłaty za usługi edukacyjne z których korzysta za zgodą odpowiedniego organu w trakcie 

udzielonego urlopu, w szczególności za przedmiot semestralny lub przedmiot całoroczny lub seminarium doktoranckie 

czy przedmiot w języku obcym lub kurs języka obcego, 

4) doktorant nie ponosi opłat w trakcie udzielonego urlopu o ile w czasie przebywania na urlopie nie korzysta z żadnych 

usług edukacyjnych. 

3. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku: 

a) ostatecznego skreślenia z listy doktorantów, 

b) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

c) przeniesienia na inną uczelnię. 

4. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Doktoranta. 

5. W przypadku reaktywacji na studia, ponownego przyjęcia w poczet Doktorantów, zmiany uczelni, studiów 

doktoranckich w określonej dyscyplinie lub formy studiów zawierana jest nowa umowa. 

 

§ 10 

1. Doktorant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych z realizacją 

niniejszej Umowy zgodnie z Rozporządzeniem 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), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zmianami) oraz 

wszelkimi aktami prawnymi znajdującymi zastosowanie. 

2. Doktorant wyraża zgodę na ogłaszanie informacji wynikających z działalności Uczelni (odnoszących się m.in. do jego 

osoby) poprzez informację ogłaszaną na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej, zakodowaną numerem 

albumu Doktoranta. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieobjętych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi do 

Ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne wydane przez uprawnione organy Uczelni, a w 

zakresie w nich nieunormowanym przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Doktorant  Uczelnia 

…………………………  ………………………… 

(czytelny podpis Doktoranta)  (podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału) 
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Kwestor   

…………………………   

(podpis i pieczęć imienna Kwestor) 
  

 


