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       Zał. nr 2 do ZW 67 /2012 

 

UMOWA nr ……………./201… 

o świadczenie usługi edukacyjnej 

na studiach podyplomowych 
 
zawarta w dniu ………………………. we Wrocławiu, pomiędzy: 

POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

reprezentowaną przez Dziekana / Dyrektora ……….……………………………………….  
        imię i nazwisko dziekana / dyrektora 

Wydziału /   ……………………………….……………………………….…..  organizującego  
   CKU lub nazwa Innej Jednostki Uczelni 

 

studia podyplomowe ………………….………………………………………………………….... 
    nazwa studiów podyplomowych 

 

zwaną dalej Uczelnią; 

a 

Panią/Panem …………………………………………………………………………………………. 

zam. …………………………………………………………………………………………………….. 

legitymującym/-cą się: (seria, nr) ……………………………………………………...…………. 
      nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości 

 

PESEL: …………………………, zwaną/-ym dalej Słuchaczem 

i ……………………………………………………………………………………, zwanym dalej  
  nazwa zakładu pracy 

 

Zakładem Pracy*. 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków odpłatności za usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię oraz 

wzajemne prawa i obowiązki stron. 

2. Uczelnia zobowiązuje się wobec Słuchacza i kierującego go na studia 

podyplomowe Zakładu Pracy do realizacji planu studiów i programu 

kształcenia na studiach podyplomowych pt. ………………………….. na 

Wydziale ………………………  - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz 

przepisami wykonawczymi. Plan studiów oraz program kształcenia stanowią 

Załączniki do niniejszej umowy.  

3. W ramach świadczenia usług edukacyjnych Uczelnia zapewnia Słuchaczowi: 

 prowadzenie zajęć przez wyspecjalizowaną kadrę naukową; 
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 prowadzenie zajęć programowych w pracowniach specjalistycznych, 

jak również zajęć programowych realizowanych poza siedzibą Uczelni; 

 korzystanie z biblioteki z czytelnią i dostępem do Internetu oraz 

bezpłatne korzystanie z Internetu w wyznaczonych do tego miejscach 

w Uczelni. 

4. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu Politechniki 

Wrocławskiej oraz innych zarządzeń i decyzji wydanych przez władze Uczelni 

obowiązujących w trakcie trwania studiów. 

5. Słuchacz i/lub Zakład Pracy zobowiązuje/-ą się wobec Uczelni do 

terminowego uiszczania opłat za studia, o których mowa w § 2 umowy. 

 

Opłaty za studia podyplomowe 

§ 2 

1. Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 5) ustawy przywołanej w § 1 ust. 2 niniejszej 

umowy, Uczelnia pobiera opłatę za studia podyplomowe obejmujące także 

koszty zajęć programowych realizowanych poza siedzibą Uczelni oraz koszty 

ubezpieczenia słuchacza od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

tych zajęć. 

2. Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie studiów podyplomowych              

i wynosi ………………………… zł za całe studia. Opłatę w wysokości 

………………. zł wnosi Słuchacz, w wysokości …………………… zł wnosi Zakład 

Pracy*. 

3. Opłatę za studia podyplomowe wnosi się jednorazowo lub w …….. równych 

ratach*. Przy płatnościach ratalnych raty wynoszą:  

I rata …………………. zł (w tym Słuchacz - ………………. zł, Zakład Pracy - 

………………. zł)*,  

II rata ………………… zł (w tym Słuchacz - ………………. zł, Zakład Pracy - 

………………. zł)*,  

III rata* ………………… zł (w tym Słuchacz - ………………. zł, Zakład Pracy - 

………………. zł)*,  

IV rata* …………………. zł (w tym Słuchacz - ………………. zł, Zakład Pracy - 

………………. zł)*. 

4. Terminy wnoszenia opłat: 

- przy płatnościach jednorazowych najpóźniej do ……………….. 
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- przy płatnościach ratalnych najpóźniej do: 

I rata: Słuchacz - ………………., Zakład Pracy - ………………. * 

II rata: Słuchacz - ………………, Zakład Pracy - ………….…….* 

III rata*: Słuchacz - ………………., Zakład Pracy - ……………….,*  

IV rata*: Słuchacz - ………………., Zakład Pracy - ……………….* 

5. Wpis Słuchacza na kolejny semestr uzależniony jest od wniesienia opłaty 

jednorazowej lub kolejnej raty, zgodnie z  warunkami niniejszej umowy. 

6. Słuchacz i/lub Zakład Pracy zobowiązuje/-ą się do uiszczania wszelkich 

należności na rachunek Uczelni nr: ……………………………………………………… 

7. Opóźnienie w zapłacie opłaty lub którejkolwiek z rat skutkuje naliczeniem 

przez Uczelnię odsetek ustawowych. 

 

Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy 

§ 3 

1. Umowę zawiera się na czas trwania studiów podyplomowych. 

2. Umowa wygasa z dniem złożenia przez Słuchacza pisemnej rezygnacji             

z kontynuowania studiów lub też z dniem prawomocnego skreślenia z listy 

słuchaczy. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem, 

z tym, że wypowiedzenie dokonane przez Słuchacza powoduje skutek także 

wobec Zakładu Pracy, zaś wypowiedzenie przez Zakład Pracy powoduje 

skutek wobec Słuchacza tylko wtedy, gdy ten przed upływem okresu 

wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o kontynuowaniu studiów na własny 

koszt. 

4. Uczelnia zawiadamia Słuchacza o wypowiedzeniu umowy przez Zakład 

Pracy, a Zakład Pracy o wypowiedzeniu umowy przez Słuchacza. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Słuchaczowi/Zakładowi Pracy 

przysługuje proporcjonalny zwrot poniesionej opłaty, przy czym dla obliczenia 

proporcji bierze się pod uwagę wysokość poniesionej opłaty i wysokość całej 

opłaty za studia oraz długość okresu nauki Słuchacza i długość całych 

studiów.  
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Inne postanowienia 

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające z umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a jeśli będzie to nieodzowne – poddają rozstrzygnięciu sądowi, 

według właściwości powoda. 

4. Umowę sporządzono w dwóch / trzech* jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

5. Słuchacz wyraża zgodę na związane z realizacją umowy przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Uczelnię, stosownie do ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 

ze zm.). 

 

    UCZELNIA                                              SŁUCHACZ   ZAKŁAD PRACY* 

 

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

 

 

--------------------------------------------------- 

* niepotrzebne skreślić 


