Załącznik nr 2 do Uchwały nr 167/06/2017 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim
studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
oraz zasad pobierania opłat związanych z ich prowadzeniem

UMOWA nr ……………
o warunkach odpłatności za kurs dokształcający/ szkolenie*
zawarta w dniu ………….….……… w Rzeszowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, NIP 813-323-88-22, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu………………….............................................................
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanym w dalszej treści umowy
„Uczelnią”
a
Panią/Panem.........................................................................., zamieszkałą/łym w .................................,
(adres zameldowania)

podającą/cym adres do korespondencji ……....................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …….…………………, zwaną/zwanym w treści umowy
„Uczestnikiem”

§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, na
podstawie art. 99 ust. 1 i art. 99a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z
2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 8a Ustawy oraz wydanych rozporządzeń, w tym:
1) warunki kadrowe oraz inne, niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym do prowadzenia kształcenia na kursie dokształcającym/
szkoleniu*………………..……………, trwającym od ……….………………… do ..………….…… oraz
zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu trwania kursu/szkolenia* Uczestnika,
2) wymagania wynikające z obowiązujących rozporządzeń, w tym warunki związane z łączną liczbą
godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne,
3) szczegółowe warunki odbywania kursu/szkolenia* zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk nauczycieli akademickich
prowadzących zajęcia dydaktyczne, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia wraz z warunkami
zaliczenia poszczególnych przedmiotów; będą podawane do wiadomości Uczestnika za
pośrednictwem strony internetowej lub drogą elektroniczną przed rozpoczęciem
kursu/szkolenia*,
4) podjęty przez Uczestnika kurs dokształcający kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia
kursu …………………………….……, do wydania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się
je utrzymać do końca okresu wskazanego w §2 pkt 1.
2. Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować
aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia kursu/szkolenia* przez Uczestnika,
na warunkach analogicznych, wynikających z niniejszej umowy.

1.
2.

§3
Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usług edukacyjne na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
oraz niniejszej umowy.
Uczestnik zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi
edukacyjne, w ramach programu i planu kursu/szkolenia*, na które został przyjęty,
a w szczególności do:

– wnoszenia opłat za świadczenie usług edukacyjnych na kursie dokształcającym/szkoleniu*,
w kwocie ……….. zł.
3. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez
Uczelnię. Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków (należności) na rachunek bankowy
Uczelni.
4. Uczestnik, na wezwanie Uczelni, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
5. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałego w wyniku
wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych przyczyn spowodowanych przez
wpłacającego.
§4
1. Uczestnik kursu dokształcającego/szkolenia* wnosi opłatę za świadczone usługi edukacyjne przed
jego rozpoczęciem.
2. W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika opłaty i przystąpienia do zajęć, opłata staje się należną
Uczelni do dnia złożenia pisemnej rezygnacji z kursu/szkolenia*.
3. W przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań finansowych Uczestnika wynikających z niniejszej
umowy, Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za czas opóźnienia na podstawie Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. W przypadku wystąpienia nadpłaty, Uczelnia zwraca kwotę nadpłaty Uczestnikowi na jego wniosek.
5. Nieuruchomienie kursu powoduje zwrot pełniej wpłaty na wniosek Uczestnika.

§5
Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia kursu/szkolenia* wymagania wynikające z przepisów
o ochronie danych osobowych, nakłada na Uczestnika obowiązek pisemnego jej powiadomienia
o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania tego obowiązku
obciążać będą Uczestnika.
§6
1. Każda ze stron może wypowiedzieć warunki umowy ze skutkiem na dzień, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
1) Uczelnia w przypadku:
– niewywiązywania się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających z umowy.
2) Uczestnik w przypadku:
– złożenia pisemnej rezygnacji z kursu/szkolenia*,
– niewywiązywania się Uczelni z zobowiązań wynikających z umowy.
2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą:
– ukończenia kursu/szkolenia* przez Uczestnika,
– skreślenia Uczestnika z listy uczestników.
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§7
Zmiana postanowień umowy wymaga pisemnej formy – aneksu do niniejszej umowy.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni lub miejsca zamieszkania Uczestnika.
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.

5. Uchwała nr 167/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim studiów podyplomowych, kursów dokształcających
i szkoleń oraz zasad pobierania opłat związanych z ich prowadzeniem stanowi integralną część
niniejszej umowy.

Uczelnia
.....................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału
Dyrektora Instytutu/

* niepotrzebne skreślić

Uczestnik
.....................................................
/czytelny podpis/

