
 

UMOWA O PRZENIESIENIE PŁATNOŚCI 
( z umowy o naukę zawartej  pomiędzy Studentem a Uczelnią na studia wyższe w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ) 
 
zawarta w Poznaniu w dniu ..................................... pomiędzy:  
1. Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości  z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 4, 61- 538 
Poznań reprezentowaną przez: Marię Wanierowicz – Kanclerza Uczelni, zwaną w umowie 
Uczelnią, 
a 
 
2- ........................................................................................................................................ z siedzibą 
w ............................................................................................................................................................ 

 
reprezentowanym / ną 
przez.................................................................................................................................................... 
 
numer NIP ................................................................................................, zwanym dalej Płatnikiem, 
a 
 
3-Panem/nią .......................................................................................................................................  
 

zamieszkałym/łą (adres zameldowania stałego).................................................................................. 
 

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

zwanym/ną dalej w umowie Studentem. 
 
Płatnik podejmuje się wspierania Studenta w zakresie zdobycia wykształcenia wyższego 
poprzez finansowanie jego studiów w zakresie określonym niniejszą umową. 
  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie zobowiązań finansowych z tytułu nauki w Uczelni, 

ze Studenta na Płatnika, tj. czesnego pobieranego za naukę w semestrze (studia 
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe, 
inne, 
 

(..................................................................................................................................................) 
 

§ 2 
2. Płatnik zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Uczelni i w określonej  przez Uczelnię 

wysokości czesnego za naukę Studenta określonego w Umowie o Naukę  za każdy semestr 
z góry z zastrzeżeniem postanowień ust.4 w następujący sposób:  
- czesne za semestr zimowy - do 10 września każdego roku przed rozpoczęciem semestru 

zimowego 
- czesne za semestr letni – do 10 lutego każdego roku przed rozpoczęciem semestru 

letniego. 
3. Płatnik będzie wnosił czesne przelewem na konto Uczelni bez uprzedniego wystawienia 

faktury ze strony Uczelni, przy czym Uczelnia jest zobowiązana do wystawienia  faktury na 
rzecz Płatnika. 

4. W przypadku, gdy umowa o przeniesienie płatności została podpisana po 10 września lub po 
10 lutego każdego roku Płatnik uiszcza czesne  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

5. Płatnik zobowiązuje się za Studenta płacić (wg. zasad określonych w ust.1, ust.2, ust.3)  
a) kwotę stanowiącą ......................... % wysokości czesnego obowiązującego na danym 

semestrze studiów, 
b) kwotę............................(słownie.............................................................................................

..............................................................) za każdy semestr studiów, 

a pozostałą część płacić będzie Student wg. zasad określonych w Umowie o Naukę i 
Regulaminie Finansowym/*. 



 

§ 3 
1. Brak terminowego wniesienia przez Płatnika czesnego, o którym mowa w § 2, pociąga 

względem Studenta konsekwencje za nieuiszczenie opłat, o których mowa w Umowie o 
Naukę i Regulaminie Finansowym, a wobec Płatnika konsekwencje finansowe określone w 
Umowie o Naukę i te określone w Regulaminie Finansowym, za przekroczenie terminu 
płatności. 

2. Prawem i obowiązkiem Studenta jest informowanie się u Płatnika i w Uczelni o tym, czy 
czesne wnoszone przez Płatnika jest zaksięgowane na koncie rozliczeniowym Studenta.  

3. Bez znaczenia dla uiszczenia należności jest fakt, że Student nie pracuje już w firmie Płatnika, 
co nie zwalnia  Płatnika z obowiązku uiszczenia czesnego do  końca semestru, a pozbawia go 
prawa żądania zwrotu części lub całości czesnego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

4. W przypadku, gdy Student nie jest już pracownikiem Płatnika może dochodzić zwrotu 
poniesionych nakładów od Studenta – ten zapis winien być regulowany wyłącznie umową 
pomiędzy Płatnikiem a Studentem. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji opisanej w ust. 1 i 3 powyżej, Uczelnia może 
domagać się zapłaty zarówno od Płatnika jak i Studenta, których zobowiązanie jest w tym 
zakresie solidarne.  
 

§ 4 
1. Integralną częścią niniejszej umowy są Umowa o Naukę i Regulamin Finansowy, których 

kopie Płatnik otrzymał, co potwierdza podpisując niniejszą umowę, przy czym Płatnika 
obowiązują jedynie postanowienia dotyczące regulowania czesnego. 
 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za jednomiesięcznym  

okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust.2 . 
2. Umowę niniejszą można rozwiązać tylko ze skutkiem na koniec semestru, przy czym 

wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej najpóźniej na jeden miesiąc  przed 
jego upływem. Jeśli wypowiedzenie zostało złożone po upływie tego terminu umowa zostanie 
rozwiązana ze skutkiem na koniec następnego semestru. 

3. Umowę rozwiązać może każda ze stron w sposób i ze skutkiem określonym w ust.1 i ust.2. 
4. Umowa automatycznie wygasa z dniem rozwiązania umowy o naukę pomiędzy Studentem a 

Uczelnią, przy czym Płatnik jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej części czesnego, 
naliczonego zgodnie z Umowa o Naukę § 7 ust. 2, 3 i 4.  

5. Semestr zimowy rozpoczyna się 1 października i trwa do końca lutego, a semestr letni 
rozpoczyna się 1 marca i trwa do 30 września. 

6. Strony niniejszej umowy zmieniają postanowienia § 5 ust.1-5 i umowa zostaje zawarta na 
czas określony do dnia 1 X / III..............................roku /*. 
 

§ 6 
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
3. Zmiany niniejszej umowy lub wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

 
 
.......................................  ..............................................  ………………………….……… 

( Płatnik)    ( Student )   ( Uczelnia ) 
 
/* niepotrzebne skreślić 


