
zal1!cznik nr 8 do uchwaly nr 212IXLVIIV2014 z dnia 22.10.2014 

Umowa nr ................................ . 

o warunkach odplatnosci za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej 

zawarta w Warszawie w dniu ........... .......... ...... 20 ...... r. 
pomiydzy 

Politechnika Warszawska 
Warszawa, PI. Politechniki 1,00-660 Warszawa, 

ktor,! reprezentuje: . ... . ................... , Dziekan WydzialulDyrektor Kolegium* ... .. . ... . ... . 


(kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej) 

ktora zwanajest w dalszej czysci niniejszej umowy "Uczelnhf', 

a 

1) 	 sp61ka pod firm~ "................." 


siedziba w: .................................................................................... . 

(ulica, numer mieszkanialdomu, miejscowosc, kodpocztowy, kraj) 

wpisana do rejestru przedsiybiorcow KRS za numerem KRS ........ , zwana w dalszej 

czysci niniejszej umowy "Zleceniodawq" reprezentowan'! przez .............................. ; 


2) 	 PanlPani*: 

miejsce zamieszkania: 

(uiica, numer mieszkanialdomu, miejscowosc, kodpocztowy, kraj) 
Iegitymuj,!cy/a* siy dowodem osobistymlpaszportem* seria i nr: ............................ . 

PESEL: ........................ , zwany/a* w dalszej cZysci niniejszej umowy "Sluchaczem" 


ZwaZYwszy, ze: 

1) 	 Zleceniodawca skierowal Sluchacza, byd,!cego pracownikiem Zleceniodawcy, do odbycia 
ksztalcenia na studiach podyplomowych: 
nazwa studiow podyplomowych: ................ .. ........ .. ...... ..... . .. ... . ... . ..... .. ...... . .... , 
edycja: .......... ... . ... ... ... ............................................... . ..........................., 
podstawowajednostka organizacyjna Uczelni prowadz'!ca studia: ......... . ............. .. ... ; 

2) 	 Sluchacz zostal przyjyty na studia podyplomowe: 
nazwa studiow podyplomowych: .... . .......................... ... ... .................. . . .......... , 
edycja: .. .................................. ................. ............................................. , 
podstawowajednostka organizacyjna Uczelni prowadz'!ca studia: ............................; 

3) 	 Zleceniodawca wyraZa woly finansowania ksztalcenia Sluchacza na studiach 
podyplomowych, 0 ktorych mowa w pkt 2, 

Strony zawieraj,! niniejsz,! umowy 0 nastypuj,!cej tresci: 

§ 1 

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Zleceniodawca zleca Uczelni swiadczenie 

na rzecz Zleceniodawcy uslugi edukacyjnej polegaj,!cej na ksztalceniu Sluchacza na studiach 

podyplomowych: 

nazwa studiow podyplomowych: ........... ........................... . .. ... . ...... .............. .... .... , 

edycja: ........ ... . . ... ... . . ................................. ... .............................................. , 

podstawowajednostka organizacyjna Uczelni prowadz'!ca studia: .... . . ................ ..... ... .... . 


* do wyboru 
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§2 

Uzyte w Umowie okreslenia oznaczajCj.: 

1) 	 "Ustawa" - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poin. zm.); 

2) 	 "Statut PW" - Statut Politechniki Warszawskiej, stanowiCj.cy zalCj.cznik do uchwaly 
nr ... . .. Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia ...................... r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej z poin. zm.; 

3) 	 "Regulamin studiow" - Regulamin studiow podyplomowych w Politechnice 
Warszawskiej, stanowiCj.cy zalCj.cznik do uchwaly nr .. .. ... Senatu Politechniki 
Warszawskiej z dnia ...................... r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiow 
Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej z poin. zm.; 

4) 	 "Studia" - studia wyzsze, 0 ktorych mowa w § 1 Umowy; 
5) 	 "Zasady pobierania oplat" - Zasady pobierania oplat za uslugi edukacyjne 

swiadczone przez Politechniky WarszawskCj. oraz warunkow i trybu zwalniania z tych 
oplat stanowiCj.ce zalCj.cznik do uchwaly nr ...... Senatu Politechniki Warszawskiej 
z dnia ...................... r. w sprawie zasad pobierania oplat za uslugi edukacyjne 
swiadczone przez Politechniky WarszawskCj. oraz warunkow i trybu zwalniania z tych 
oplat z poin. zm. 

§ 3 

1. 	 Uczelnia oswiadcza, ze, stosownie do postanowien Ustawy, aktow wykonawczych 
do Ustawy oraz Statutu PW: 

1) 	 jest uczelniCj. publicznCj. w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w zwiCj.zku z czym 
przyslugujCj. jej uprawnienia uczelni publicznych okrdlone w Ustawie, w tym 
w szczegolnosci wart. 6 Ustawy; 

2) 	 zapewnia Sluchaczowi nauky na Studiach podyplomowych, na warunkach 
okreslonych w Umowie oraz w Regulaminie studiow podyplomowych i innych 
aktach prawa wewnytrznego Uczelni; 

3) 	 zapewni Sluchaczowi warunki do nauki - w ramach programu nauczania zgodnego 
z obowiCj.zujCj.cymi standardami, poprzez: zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 
nauczycieli akademickich oraz specjalistow, praktykow w danej dziedzinie, 
udostypnienie odpowiednio wyposazonych pomieszczen, organizacjy i obslugy 
administracyjnCj. procesu ksztalcenia; 

4) 	 po spelnieniu przez Sluchacza wszystkich wymaganych warunkow, wyda 
Sluchaczowi swiadectwo ukonczenia Studiow podyplomowych. 

2. 	 Zleceniodawca oswiadcza, ze: 

1) 	 przed podpisaniem Umowy zapoznal siy Statutem Politechniki Warszawskiej 
stanowiCj.cym zalCj.cznik do uchwaly nr ..... Senatu PW z dnia .......... r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej z p6Zn. zm., Regulaminem studiow 
podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, stanowiCj.cym zalCj.cznik do uchwaly 
nr .... Senatu PW z dnia .......... . ...... r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiow 
Podyplomowych w PW, uchwalCj. nr ...... Senatu PW z dnia . ....... . . . .. r. w sprawie 
zasad pobierania oplat za uslugi edukacyjne swiadczone przez Politechniky 
WarszawskCj. oraz warunkow i trybu zwalniania z tych oplat oraz decyzjCj. nr 

* do wyborn 
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Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia .. ... . .. . ....... r. w sprawie wysokosci oplat 
za studia podyplomowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej w roku 
akademickim .................................. ; 

2) 	 zostal poinformowany, ze wszelkie akty prawa wewnytrznego Uczelni, w tym decyzje 
i zarzetdzenia Rektora oraz uchwaly Senatu, publikowane Set na stronie intemetowej 
pod adresem: http://www.bip.pw.edu.pl. 

3. 	 Sluchacz oswiadcza, ze: 

1) 	 przed podpisaniem Umowy zapoznal siy Statutem Politechniki Warszawskiej 
stanowietcym zaIetcznik do uchwaly nr . .... Senatu PW z dnia .......... r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej z p6in. zm., Regulaminem studi6w 
podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, stanowietcym zaIetcznik do uchwaly 
nr .... . ... Senatu PW z dnia ... ... . . ..... .... r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Studi6w Podyplomowych w PW, uchwalet nr ...... Senatu PW z dnia . ... .. . ...... r. 
w sprawie zasad pobierania oplat za uslugi edukacyjne swiadczone przez Politechniky 
Warszawsket oraz warunk6w i trybu zwalniania z tych oplat oraz decyzj et nr . . .... . 
Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia ................ r. w sprawie wysokosci oplat 
za studia podyplomowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej w roku 
akademickim ..... .... .. ........ ............... ; 

2) 	 zostal poinformowany, ze wszelkie akty prawa wewnytrznego Uczelni, w tym decyzje 
i zarzetdzenia Rektora oraz uchwaly Senatu, publikowane Set na stronie intemetowej 
pod adresem: http://www.bip.pw.edu.pl . 

§4 

1. 	 Uczelnia zobowietzuje siy do : 
1) 	 prowadzenia zajyc dydaktycznych przez nauczycieli akademickich Uczelni oraz 

praktyk6w, specjalist6w w danej dziedzinie posiadajetcych odpowiednie kwalifikacje 
dydaktyczne i naukowe-;

2) 	 realizowania toku Studi6w podyplomowych zgodnie z przyjytym planem studi6w oraz 
programem ksztalcenia; 

3) wydania Sluchaczowi, po zakonczeniu Studi6w podyplomowych, swiadectwa 
ukonczenia studi6w podyplomowych; 

4) przestrzegania praw Sluchacza okreslonych w Ustawie, Statucie PW, Regulaminie 
studi6w podyplomowych oraz innych wewnytrznych aktach prawnych Uczelni; 

2. 	 Zleceniodawca zobowietzuje siy do: 
1) 	 przestrzegania wszelkich obowietzk6w wynikajetcych z niniejszej umowy oraz Ustawy, 

Statutu PW, Regulaminu studi6w podyplomowych oraz innych wewnytrznych akt6w 
prawnych Uczelni; 

2) 	 wnoszenia oplat, 0 kt6rych mowa w § 5 ust.l, na warunkach okreslonych w niniejszej 
umOWle. 

3. Sluchacz zobowietzuje siy do : 
1) przestrzegania wszelkich obowietzk6w wynikajetcych z niniejszej umowy oraz Ustawy, 

Statutu PW, Regulaminu studi6w podyplomowych oraz innych wewnytrznych akt6w 
prawnych Uczelni; 

2) powiadamiania Uczelni w formie pisemnej 0 kaZdej zmianie jego danych osobowych. 
Skutki zaniechania tego obowietzku obcietzac bydet Sluchacza; 

* do wyboru 
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3) 	 wnoszenia oplat za Studia podyplomowe, w przypadku okreSlonym w § 5 ust. 5 
Umowy. 

§ 5 
1. 	Z tytulu uczestnictwa Sluchacza w Studiach podyplomowych Zleceniodawca jest 

zobowiqzany do uiszczenia na rzecz Uczelni nast{(pujqcych oplat: 
1) 	 oplaty za Studia podyplomowe w wysokosci ........ ..................... . 


(slownie: .................... ............... .. ...... .. ..... .... ..... ... ... . ) zlotych, zgodnie z decyzjq nr 

.. . ...... . Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia ........... r. w sprawie wysokosci 

oplat za studia podyplomowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej w roku 

akademickim .... ..... .. ... ... ....... .......... ; 


2) 	 oplaty za wydanie swiadectwa ukonczenia Studi6w podyplomowych w wysokosci 

2. 	Zleceniodawca zobowiqzuje si{( do dokonywania na rzecz Uczelni zaplaty za Studia 
podyplomowe w wysokosci okreSlonej w umowie, 0 kt6rej mowa w § 1 ust. 2, na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Uczelni{(, w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. 

3. 	Za dat{( zaplaty uznaje si{( dat{( uznania rachunku bankowego Uczelni. 

4. 	W przypadku op6znienia w zaplacie naleznosci obj{(tych Umowq Uczelnia rna prawo 
do naliczenia odsetek za op6znienie w wysokosci ustawowej . 

5. 	W przypadku braku zaplaty ze strony Zleceniodawcy w terminie wskazanym w fakturze 
VAT, Uczelnia moze domagac si{( zaplaty bezposrednio od Sluchacza, a Sluchacz 
zobowiqzany jest dokonac zaplaty naleznosci wraz z odsetkami za op6znienie. 

6. 	Postanowienia ust. 5 stosuje si{( r6wniez w przypadku odstqpienia lub wypowiedzenia 
niniejszej umowy przez kt6rqkolwiek ze Stron. 

7. 	Zleceniodawca jest zobowiqzany do okazania, na kaMe wezwanie Uczelni, dowodu 
zaplaty naleznosci obj{(tych Umowq. Obowiqzek okreslony w zdaniu poprzedzajqcym 
obciqza r6wniez Sluchacza w przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 5. 

8. 	W przypadku braku zaplaty w terminie, Uczelnia wezwie Zleceniodawc{( oraz Sluchacza 
na pismie do uiszczenia zaleglych naleznosci wyznaczajqc w tym celu dodatkowy 
14-dniowy termin. Po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, 0 kt6rym mowa 
w zdaniu poprzedzajqcym, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej moze podjqc 
decyzj{( 0 skresleniu Sluchacza z listy uczestnik6w Studi6w podyplomowych. 

§6 

1. 	 Umowajest zawarta na czas trwania Studi6w podyplomowych, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. 	 Umowa ulega rozwiqzaniu przed uplywem okresu, na kt6ry zostala zawarta, w przypadku 
prawomocnego skreslenia Sluchacza z listy uczestnik6w Studi6w podyplomowych. 
Rozwiqzanie umowy z przyczyny okreslonej w zdaniu poprzedzajqcym nast{(puje 
ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego, w kt6rym decyzja 0 skresleniu z listy 
uczestnik6w stala si{( ostateczna. 

* do wyborn 
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§7 

1. 	 W przypadku rozwi,!zania Umowy przed rozpoczyciem zaJYc dydaktycznych, 
Zleceniodawcy, a w przypadku, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 5 rowniez Sluchaczowi, 
przysluguje zwrot wniesionych oplat w calosci. 

2. 	 W przypadku rozwi,!zania Umowy po rozpoczyciu zajyc dydaktycznych, Zleceniodawcy, 
a w przypadku, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 5 rowniez Sluchaczowi, przysluguje zwrot 
czysci wniesionych oplat proporcjonalnie do okresu zajyc dydaktycznych nastypuj,!cego 
po dniu rozwi,!zania umowy. 

3. 	 Wniosek 0 zwrot wniesionych oplat nalezy zlozyc do kierownika Studiow 
podyplomowych. Decyzjy w sprawie zwrotu oplat podejmuje kierownik wlasciwej 
podstawowej jednostki organizacyjnej . 

§ 8 

1. 	 Sluchacz wyraza zgody na przetwarzanie przez Uczelniy swoich danych osobowych 
w zakresie niezbydnym do realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z ustaw'! z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z poin. zm.). 

2. 	 Zleceniodawca oraz Sluchacz odpowiadaj,! solidamie za zobowi,!zania wobec Uczelni 
wynikaj,!ce z niniejszej Umowy. 

3. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejsz,! Umow'!, zastosowanie znajduj,! przepisy Ustawy 
wraz z aktami wykonawczymi, przepisy aktow prawa wewnytrznego Uczelni, 
a w zakresie w nich nieuregulowanym, przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. 	 Wszelkie spory mog,!ce wynikn,!c w zwi,!zku z realizacj,! niniejszej umowy rozstrzygal 
bydzie s,!d powszechny wlasciwy dla Uczelni. 

5. 	 Zmiany Umowy wymagaj,! formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 

6. 	 Umowy sporz'!dzono w dwoch jednobrzmi,!cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej 
ze Stron. 

Uczelnia 	 Sluchacz Zleceniodawca 

* do wyborn 


