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UMOWA nr  …… 

O WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH 
 

zawarta w Poznaniu w dniu ………………………. 

 

pomiędzy 

 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu [UPP] ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwanym dalej Uczelnią, 

reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego, prof. dra hab. Walentego Pocztę, upoważnionego do 

podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora, 

a 

 

Panią/Panem: ……………….……………………….. zwaną/ym dalej Uczestnikiem studiów podyplomowych, 

urodzoną/ym dn………………… …..…..……………… (dzień i miejsce urodzenia), zamieszkałą/ym w: 

…………….………..………………, legitymującą/ym się dowodem osobistym/paszportem serii…………..……. 

,PESEL ………………….. 

 

 

I. Przedmiot umowy 

§ 1.  

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi studiów podyplomowych 

………………………….. nieodpłatnie naukę na studiach podyplomowych zwanych dalej studiami 

realizowanych w terminie od dnia ……………………… do dnia ……………………………….. 

2. Studia realizowane są w Uczelni na Wydziale Ekonomicznym przez wykładowców Uczelni pod 

kierownictwem Koordynatora studiów Prof. dra hab. Walentego Poczty oraz Kierownika studiów 

podyplomowych ……………………., zgodnie z ustalonym programem studiów. 

3. Uczestnik studiów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (dalej Regulamin studiów podyplomowych), Szczegółowych 

warunków uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych 

obowiązujących w Uczelni.  

 

II. Warunki realizacji studiów 

§ 2.  

1. Uczelnia oświadcza, że zapewni odpowiednie warunki techniczne, kadrowe i lokalowe do kształcenia  

z zakresu, o którym mowa w § 1 i zobowiązuje się je utrzymać do końca planowego okresu kształcenia. 

2. Warunki przebiegu i ukończenia studiów określone są w programie studiów i Regulaminie studiów 

podyplomowych oraz Szczegółowych warunkach uczestnictwa w studiach podyplomowych, jednocześnie 

zgodne są z wymogami Zamawiającego. 

3. Uczelnia zapewnia wyżywienie podczas zajęć oraz bezpłatny nocleg w czasie trwania zjazdów. 

4. Uczestnikowi przysługuje pełny zwrot kosztów dojazdu komunikacją autobusową lub PKP (kl. II).  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Koordynatora studiów możliwe jest korzystanie  

z samochodu osobowego w przypadku łączenia przejazdu przez kilku uczestników.  

5. Zwrot kosztów dojazdu komunikacją autobusową lub PKP (kl. II) albo kilometrówki,  nastąpi po okazaniu  

i zaakceptowaniu przez Koordynatora wypełnionego druku delegacji i stosownych załączników (biletów 

autobusowych i PKP, lub delegacji). Uniwersytet Przyrodniczy dokona zwrotu środków w terminie do 30 dni 

na rachunek bankowy Uczestnika o nr…………………………………………………………………………… 

6. Ukończenie studiów następuje po spełnieniu warunków wynikających z ustalonego programu  

studiów, Regulaminu studiów podyplomowych oraz Szczegółowych warunków uczestnictwa w studiach 

podyplomowych, które uwzględniają m.in. zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach w wymiarze co 

najmniej 80% realizowanych zajęć dydaktycznych rozliczanych w ujęciu semestralnym (dopuszcza się 

wyjątkowo usprawiedliwioną nieobecność na jednym zjeździe w każdym semestrze studiów). 

7. Uczestnik po ukończeniu studiów, o których mowa w § 1 otrzymuje świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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III. Postanowienia końcowe 

§ 4.  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, o którym mowa w § 1. 

2. Umowa wygasa w przypadku: 

a) zakończenia studiów; 

b) ostatecznej i prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów podyplomowych;  

3. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Uczelni o zmianie danych 

określających go jako stronę niniejszej umowy. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem studiów 

podyplomowych, oraz Szczegółowymi warunkami uczestnictwa w studiach podyplomowych i zobowiązuje się 

do przestrzegania zawartych w nich postanowień. 

4.  W przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, Uczelnia zachowuje prawo do 

dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z zawarciem umowy, innymi poniesionymi kosztami  

i utraconymi przychodami (w tym roszczeń związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi). 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku 

takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.  

6. W przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem nie będzie możliwe 

zrealizowanie zobowiązań Uczelni wynikających z niniejszej Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 1. 

Umowy, mogą być one  zrealizowane w terminie późniejszym. 

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

8. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz akty wykonawcze do ustawy, Regulamin studiów podyplomowych, Szczegółowe 

warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych lub odpowiednie akty wewnętrzne Uczelni oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) 

oraz Ustawy UODO  z dnia 10 maja 2018r  (Dz. U. 2018r, poz.1000)   dla potrzeb Uniwersytetu związanych  

z realizacją procesu dydaktycznego oraz niniejszej umowy. 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

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

Koordynator Studiów Podyplomowych                                        Uczestnik Studiów Podyplomowych 

 
*niepotrzebne skreślić 


