
Załącznik nr 5 do zarządzenia Rektora UPP  
nr 131/2021 z dnia 1 września 2021 roku 

 

 

Umowa nr ……… 

o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się 

 

zawarta w dniu ………… w Poznaniu, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (UPP), 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez Dziekana 

Wydziału …………, upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa 

wydanego przez Rektora,  

a 

Panem/ią …………, nr PESEL …………, zamieszkałym/ą w ………… (adres korespondencyjny: 

…………), zwanym/ą dalej Osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu potwierdzenia efektów 

uczenia się, na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce zwanej dalej Ustawą. 

 

§ 2 

Uczelnia oświadcza, że: 

1) spełnia wymagania określone w art. 71 ust. 1 Ustawy, konieczne do potwierdzania efektów 

uczenia się na kierunku: .........; 

2) posiada kadrę dydaktyczną, pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji 

procesu potwierdzania efektów uczenia się; 

3) w wyniku przeprowadzanej procedury potwierdzania efektów uczenia się, weryfikuje czy 

uzyskane efekty uczenia się są zbieżne z efektami kształcenia określonymi w programie 

studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, w stopniu umożliwiającym zaliczenie 

określonych przedmiotów wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS; 

4) usługa edukacyjna polegająca na potwierdzaniu efektów uczenia się jest odpłatna. 

 

§ 3 

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znana jest jej uchwała  

nr 363/2019 Senatu UPP z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania 

efektów uczenia się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, dostępna na stronie internetowej 

Uczelni.  

 

§ 4 

1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązuje się do: 

1) uiszczenia opłaty za usługę edukacyjną będącą przedmiotem umowy, w wysokości ……… zł na 

rachunek bankowy Uczelni ……………….., w terminie do ………; 

2) przestrzegania obowiązujących w Uczelni przepisów; 

3) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jej danych osobowych zawartych w niniejszej 

Umowie, w tym adresu korespondencyjnego. 

2. Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni. 

3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek 

okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpłaty na niewłaściwy 

numer rachunku bankowego. 

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty, Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów 

uczenia się zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.  

5. Uczelnia wystawia fakturę VAT tytułem wykonanej usługi jedynie na pisemne żądanie nabywcy. 

W tym celu należy wypełnić pisemny wniosek dostępny na stronie internetowej Uczelni i przekazać 

mailto:


go wraz z potwierdzeniem zapłaty na adres mailowy dzf@up.poznan.pl w terminie nie późniejszym 

niż 3 miesiące od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty. 

 

§ 5 

W przypadku rezygnacji z potwierdzenia efektów uczenia się w trakcie trwania procedury, osoba 

ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się ponosi opłaty wynikające z niniejszej umowy 

w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych czynności objętych procedurą potwierdzenia 

efektów uczenia się oraz ponoszonych przez Uczelnię kosztów.  

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. 

W przypadku braku takiej możliwości, spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądów powszechnych.  

 

§ 7 

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  

na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

 

 

własnoręczny, czytelny podpis Osoby  

ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się 

 pieczęć i podpis Dziekana 


