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Umowa Nr ........./2018/2019/N/BW 

w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat  

związanych  z odbywaniem studiów I stopnia 

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

z siedzibą w Warszawie 

 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………………w Warszawie pomiędzy Stronami: 

-   Panią/Panem................................................................................................................................................... 

Legitymującym się ...........................................................................................................................................  

nr PESEL………………………………… 

podającym do korespondencji adres .................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „osobą przyjętą na studia”, która nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji 

i złożenia ślubowania,   

a  

 

 - Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. gen. J. Zajączka 7, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. 

Rekrutacji: ………………………………………..., upoważnionego do składania oświadczeń woli  

w imieniu Rektora (upoważnienie do wglądu przy podpisywaniu umowy). 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Przedmiotem umowy na podstawie art. 160 a ustawy jest określenie wysokości i warunków pobierania opłat 

związanych z odbywaniem studiów, w tym usług edukacyjnych, na studiach niestacjonarnych I 

stopniaWydział Bezpieczeństwa na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz określenie wzajemnych 

praw  

i obowiązków. 

 

                                                                                § 2 

                                                              CZAS TRWANIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI  

 

1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 i 9a ustawy oraz wydanych na podstawie art. 9 

rozporządzeń, a w tym: 

a. formalnoprawne warunki do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów: bezpieczeństwo 

wewnętrzne wymagane obowiązującymi przepisami, które Uczelnia zobowiązuje się spełniać do 

końca planowanego okresu  studiów studenta, 

b. wymagania wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji, 

c. zasady organizacji praktyk zawodowych wynikające z programu kształcenia i planów studiów, 

d. warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym 

wyposażeniem materialnym do prowadzenia kształcenia na studiach określonych w § 2 ust. 2, 
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e. z uzyskaniem określonego w ust. 2 tytułu zawodowego wiąże się możliwość kontynuacji nauki na 

studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe (lub na innych kierunkach po spełnieniu 

wymagań uczelni przyjmującej). 

2. Uczelnia oświadcza, że:  

a. wykaz zajęć (przedmiotów) wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz 

nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas 

 i sposób ich prowadzenia, będą podawane do wiadomości studenta (za pośrednictwem strony 

internetowej www.wsbio.waw.ploraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej w budynku Uczelni) przed 

rozpoczęciem każdego semestru.  

b. studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat, do nadawania którego Uczelnia posiada 

uprawnienia. 

c. Uczelnia prowadzić będzie kształcenie osoby przyjętej na studia w wybranej przez niego 

specjalności pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

d. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia możliwości ukończenia studiów przez osobę przyjętą na 

studia na warunkach nie gorszych niż wynikające z niniejszej umowy w przypadku otwarcia jej 

likwidacji lub likwidacji organizacyjnej należącej do Uczelni (Wydziału) oraz przestrzegania praw 

Studenta określonych w ustawie, Statucie WSBiO oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych 

Uczelni. 

 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA OSOBY PRZYJĘTEJ NA STUDIA 

 

Osoba przyjęta na studia oświadcza, iż: 

1. zapoznała się i akceptuje treść następujących aktów wewnętrznych uczelni: Statut WSBiO, 

Regulamin studiów oraz Regulamin opłat oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich 

przepisów, 

2.   zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne określone w § 7, 

3.  została poinformowana także, iż zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy – informacje o wysokości opłat za 

usługi edukacyjne, a określone w § 7, Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

 

§ 5  

CZAS TRWANIA STUDIÓW 

 

1. Niestacjonarne studia I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie trwają 3 lata – 6 semestrów. 

2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września następnego roku 

kalendarzowego.  

3. Rektor uczelni może uchwalić inny termin rozpoczęcia roku akademickiego. 

 

§ 6 

REZYGNACJA Z PODJĘCIA STUDIÓW 

W razie rezygnacji z podjęcia studiów złożonej w okresie 30 dni od zawarcia umowy wniesiona opłata 

wpisowa oraz wpłacone czesne podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem zdania drugiego.  

W razie rezygnacji w późniejszym terminie, nie później jednak niż do dnia 30 września – zwrotowi podlega 

tylko wpłacone czesne. 

 

 

 

 

 

http://www.wsbio.waw.pl/
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§ 7 

OPŁATY 

 

1. Osoba przyjęta na studia zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne  

z tytułu t.j.: 

a. kształcenia na pierwszym i kolejnych latach studiów; 

b. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce: 

a) powtarzanie przedmiotu, 

b) powtarzanie semestru lub roku studiów, związane z koniecznością powtarzania określonych 

przedmiotów, 

c. uczestniczenia w zajęciach nieobjętych planem studiów, 

d. usługi edukacyjne związane z przedłużeniem okresu studiów celem ukończenia pracy dyplomowej 

(przedłużenie seminarium dyplomowego), 

e. innych wynikających z przepisów prawa, w tym opłaty za legitymację studencką, indeks, dyplom 

ukończenia studiów, odpis dyplomu w języku obcym i duplikat dyplomu. 

2. Wysokość dodatkowych opłat za studia określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 1 

do regulaminu opłat WSBiO). 

3. Osoba przyjęta na studia zobowiązuje się do wnoszenia opłat czesnego zgodnie z załącznikiem nr 2 

do niniejszej umowy (tabela promocyjna dla studentów rozpoczynających naukę  w roku 

akademickim 2018/2019). 

4. Opłaty za usługi edukacyjne określane są zgodnie z art. 99 ust. 4 oraz art. 99a ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym. 

5. Na dzień podpisania niniejszej umowy czesne oraz dodatkowe opłaty związane z tokiem studiów są 

zwolnione z podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów czesne lub dodatkowe opłaty związane  

z tokiem studiów zostaną powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki. 

6. Opłata za studia może ulec waloryzacji według wskaźnika inflacji podawanego przez GUS za okres 

danego roku, jeśli powoduje wzrost kosztów kształcenia. Uczelnia doręcza studentowi w terminie do 

31 sierpnia każdego roku informacje o nowej wysokości opłaty za studia wraz z uzasadnieniem.  

Student, który nie wyraża zgody na zmienioną wysokość opłaty, może odstąpić od umowy  

w terminie do dnia 30 września każdego roku. Oświadczenie o odstąpieniu stanowi podstawę do 

skreślenia z listy studentów. 

7. Uczelnia gwarantuje, że nie będzie wprowadzać w trakcie studiów dodatkowych opłat, które nie były 

przewidziane w niniejszej umowie. 

8. Osoba przyjęta na studia zobowiązuje się do wnoszenia opłat zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy oraz Regulaminem opłat Uczelni przy czymopłaty dotyczące 

czesnego dla osób rozpoczynające nauką roku akademickim 2018/2019 określa załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

9. Osoba przyjęta na studia zobowiązuje się uiszczać miesięczną opłatę czesnego z góry, do 15 dnia 

każdego miesiąca, a przy płatności za cały semestr – do końca pierwszego miesiąca nauki  

w semestrze zimowym i letnim, zaś za rok do końca pierwszego miesiąca nauki w semestrze 

zimowym. 

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni o numerze: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586 

 lub gotówką w kasie Uczelni. 

10. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na  konto Uczelni. 

11. W uzasadnionych przypadkach na pisemny i umotywowany wniosek osoby przyjętej na studia, 

Kanclerz może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności każdej opłaty lub rozłożenie opłaty 

na maksymalnie 3 raty w danym semestrze. Niedotrzymanie terminu zapłaty może skutkować 

skreśleniem z listy studentów. 

12. Osoba przyjęta na studia skierowana na powtarzanie roku/semestru będzie ponosiła opłaty zgodnie  

z aktualnym na dany rok akademicki Regulaminem opłat Uczelni określającym wysokość opłat dla 

cyklu kształcenia, w którym będzie kontynuował studia. 
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13. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie określonym w ust. 2 osobie przyjętej na studia 

naliczane są odsetki liczone od dnia wymagalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki 

nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności. 

14. Niewniesienie opłaty czesnego może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie  

z regulaminem studiów WSBiO. 

15. Nadpłatę Uczelnia zwraca na pisemny wniosek na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

16. W przypadku stwierdzenia należnych i nieuregulowanych opłat Uczelnia wzywa studenta do ich 

uregulowania przesyłając najpierw wezwanie za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej,  

a następnie, w przypadku jego bezskuteczności pisemne wezwanie do zapłaty, za które Uczelnia 

pobiera opłatę w wysokości określonej w Regulaminie opłat. 

17. Uczelnia zastrzega sobie prawo dochodzenia należnych jej roszczeń z tytułu zaległych opłat, w tym 

na drodze postępowania windykacyjnego zleconego stronie trzeciej, jak również na drodze sądowej. 

18. Poza opłatami przewidzianymi w § 7 niniejszej umowy osoba przyjęta na studia zobowiązuje się do 

ponoszenia - we własnym zakresie - opłat w trakcie trwania studiów na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe. Są to w szczególności koszty: 

a. materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku 

bezpieczeństwo narodowe, 

b. zakwaterowania i wyżywienia podczas odbywania studiów. 

 

§ 8 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Uczelnia ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku utraty uprawnień do prowadzenia 

kierunku przez Uczelnię oraz w razie niewywiązywania się przez osobę przyjętą na studia  

z zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Osoba przyjęta na studia ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku nie wywiązywania się 

przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z umowy lub utraty uprawnień do prowadzenia kierunku 

przez Uczelnię. Wypowiedzenie umowy przez osobę przyjętą na studia równoznaczne jest  

z rezygnacją ze studiów. 

5. W przypadku wypowiedzenia umowy (rezygnacji ze studiów) lub w przypadku skreślenia z listy 

studentów, Student ma obowiązek uregulowania wszystkich wymaganych należności naliczonych do 

dnia wypowiedzenia umowy bądź skreślenia z listy studentów. Uczelnia nie wyda żadnego własnego 

dokumentu świadczącego o dotychczasowym przebiegu studiów do czasu uregulowania zaległych 

opłat oraz przedstawienia podpisanej karty obiegowej. 

6. Osoba przyjęta na studia do czasu wypowiedzenia umowy zachowuje prawa Studenta. Brak wpłaty 

nie jest równoznaczny z rezygnacją z nauki (ani z wypowiedzeniem umowy). 

7. Jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpi do 15 dnia miesiąca, student nie ma obowiązku opłacania 

czesnego za ten miesiąc; w przeciwnym wypadku osoba przyjęta na studia opłaca czesne za bieżący 

miesiąc.  

 

§ 9 

WYGAŚNIĘCIE UMOWY 

1. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez osobę przyjętą na studia. 

2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1  

w przypadku: 

a. prawomocnego skreślenia z listy studentów (zgodnie z regulaminem studiów),  

b. złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów. 

3. Do czasu skreślenia z listy studentów osoba przyjęta na studia zachowuje prawa studenta i ponosi 

opłaty wynikające z niniejszej umowy. 
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§ 10 

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów  

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  

z późn. zm.), nakłada na osobę przyjętą na studia obowiązek pisemnego jej powiadamiania  

o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie.  

2. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą osobę przyjętą na studia. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoba przyjęta na studia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnie swoich danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, związanych z przyszłym kształceniem,  

w związku z dopełnieniem przepisów, w szczególności wydanych przez Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej Uczelnia zachowuje 

prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z zawarciem umowy (w tym roszczeń 

związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi) lub jej wygaśnięciem lub rozwiązaniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy  prawa, w tym  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie wewnętrzne akty normatywne 

Uczelni.  

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie,  

a w przypadku braku  takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze Stron. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej umowy i załączników, będących integralną częścią 

niniejszej umowy i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych. 

 

 

 

 

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

     Osoba przyjęta na studia                                                                        Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji 

 

 

Załączniki: 

1.Tabela opłat  - Załącznik do regulaminu opłat WSBiO, 

2.Tabela promocyjna dla studentów rozpoczynających naukę  w roku akademickim 2018/2019. 
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Załącznik nr 1 

TABELA OPŁAT  

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia 

Opłaty rekrutacyjne 

Rodzaj opłaty Rodzaj studiów Kwota 

Wpisowe 
I stopnia 300 zł 

II stopnia 200 zł 

Opłaty ponoszone przez studentów - czesne 

Rodzaj opłaty Rodzaj studiów Kwota Kwota po bonifikacie 

Czesne miesięczne  I stopnia 445 PLN _ 

Czesne semestralne I stopnia 2225 PLN 5%*   2113,75 PLN 

Czesne roczne I stopnia 4450 PLN 7,5%**  4116,25 PLN 

Czesne miesięczne  II stopnia 435 PLN _ 

Czesne semestralne II stopnia 2175 PLN 5%*   2066,25 PLN 

Czesne roczne II stopnia 4350 PLN 7,5%**   4023,75 PLN 

Czesne miesięczne płatne do 15 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim 

*Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do kooca pierwszego miesiąca semestru                 
(31 października, 31 marzec) 

**Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do kooca pierwszego miesiąca I 
semestru                (31 października) 

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia 

Opłaty rekrutacyjne 

Rodzaj opłaty Rodzaj studiów Kwota 

Wpisowe 
I stopnia 300 zł 

II stopnia 200 zł 

Opłaty ponoszone przez studentów - czesne 

Rodzaj opłaty Rodzaj studiów Kwota Kwota po bonifikacie 

Czesne miesięczne  I stopnia 475 PLN _ 

Czesne semestralne I stopnia 2375 PLN *5%   2256,25 PLN 

Czesne roczne I stopnia 4750 PLN *7,5%   4393,75 PLN 

Czesne miesięczne  II stopnia 475 PLN _ 

Czesne semestralne II stopnia 2375 PLN *5%   2256,25 PLN 

Czesne roczne II stopnia 4750 PLN *7,5%   4393,75 PLN 

Czesne miesięczne płatne do 15 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim 

*Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do kooca pierwszego miesiąca semestru                         
(31 października, 31 marzec) 
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**Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do kooca pierwszego miesiąca I 
semestru                             (31 października) 

Opłaty za nieterminowe płatności 

Rodzaj opłaty Kwota 

Opłata manipulacyjna za wezwanie do zapłaty listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru 10 PLN 

Opłaty biblioteczne 

Rodzaj opłaty Kwota 

Wydanie karty bibliotecznej 5 PLN 

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10 PLN 

Opłata za nieterminowy zwrot materiałów 0,50 PLN za dzieo zwłoki 

        Opłaty administracyjne 

Rodzaj opłaty Kwota 

Wydanie legitymacji studenckiej 5 PLN 

Wydanie indeksu 4 PLN 

Wydanie duplikatu legitymacji 7,50 PLN 

Wydanie duplikatu indeksu 6 PLN 

Wydanie dyplomu 60 PLN 

Wydanie duplikatu dyplomu 90 PLN 

Wydanie duplikatu karty egzaminacyjnej 10 PLN 

Odtworzenie treści w indeksie (zgubiona karta 
egzaminacyjna) 50 PLN/semestr 

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na 
język obcy 40 PLN 

Przywrócenie w prawach studenta/powtórny wpis na listę 
studentów równowartośd wpisowego 

Inne opłaty 

Rodzaj opłaty Tryb studiów Kwota 

usługi edukacyjne związane z 
powtarzaniem przedmiotu 

stacjonarne                   
niestacjonarne 

100 PLN 

usługi edukacyjne związane z 
uzupełnieniem różnic 

programowych 
stacjonarne                   

niestacjonarne 
100 PLN 

usługi edukacyjne związane z 
powtarzaniem semestru 

stacjonarne                   
niestacjonarne 110% czesnego semestralnego 

usługi edukacyjne związane z 
przedłużeniem okresu studiów 

celem ukooczenia pracy 
dyplomowej (przedłużenie 
seminarium dyplomowego) 

stacjonarne                   
niestacjonarne 

za każdy miesiąc 50% miesięcznej 
raty czesnego 

usługi edukacyjne związane z 
kształceniem studentów na 

dodatkowej specjalności 

stacjonarne                   
niestacjonarne 

za każdy miesiąc 25% miesięcznej 
raty czesnego                                      

(możliwośd zniżki przy zgłoszeniu 
grupy obejmującej min. 15 osób - 

kwota określona zarządzeniem 
kanclerza) 
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Załącznik nr 2 

 

Skorzystaj z naszych ofert promocyjnych: 

 

Studia I stopnia (licencjackie) – tabela opłat dla osób wpłacających w ratach miesięcznych. 
 

 I rata 
 

II rata III rata IV rata V rata Cena za 
semestr 

Cena za 
rok 

 
 

I rok 
 

 
I semestr 

 
290 zł445 

zł 

 
320 zł445 

zł 

 
350 

zł445 zł 

 
390 zł445 

zł 

 
390 zł445 

zł 

 
1740 zł 

 
 

3840 zł 

 
II semestr 

 
420 zł445 

zł 

 
420 zł445 

zł 

 
420 

zł445 zł 

 
420 zł445 

zł 

 
420 zł445 

zł 

 
2100 zł 

 
 

II rok 
 

 
III semestr 

 
430 zł445 

zł 

 
430 zł445 

zł 

 
430 

zł445 zł 

 
430 zł445 

zł 

 
430 zł445 

zł 

 
2150 zł 

 
 

4300 zł 

 
IV semestr 

 
430 zł445 

zł 

 
430 zł445 

zł 

 
430 

zł445 zł 

 
430 zł445 

zł 

 
430 zł445 

zł 

 
2150 zł 

 
 

III 
rok 

 
V semestr 

 
440 zł445 

zł 

 
440 zł445 

zł 

 
440 

zł445 zł 

 
440 zł445 

zł 

 
440 zł445 

zł 

 
2200 zł 

 
 

4400 zł 

 
VI semestr 

 
440 zł445 

zł 

 
440 zł445 

zł 

 
440 

zł445 zł 

 
440 zł445 

zł 

 
440 zł445 

zł 

 
2200 zł 

Czesne miesięczne płatne do 15 dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim. 

Poniższa tabela dotyczy cen regularnych 

Studia I stopnia (licencjackie) – tabela opłat dla osób dokonujących 
płatności jednorazowo (za cały semestr lub cały rok) 

Rodzaj opłaty 
 

Kwota po bonifikacie 

Czesne semestralne 
 

5%2113,75 zł 

Czesne roczne 
 

7,5%4116,25 zł 

 

*
Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do kooca pierwszego miesiąca semestru (31 października, 31 marca); 

decyduje data wpływu środków na konto Uczelni. 

**Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do kooca pierwszego miesiąca semestru (31 października); 

decyduje data wpływu środków na konto Uczelni. 

***Promocje nie łączą się z bonifikatą. 

 

 


