
Uchwala Nr 1321

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 21 listopada2012 r.

w sprawie wzoru ,r(Jmowy o warunkach odplatnofci za kurs doksztalcojqcy"

Na podstawie S 24 ust. 2 pkt 37 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
w zwiqzku $ 5 Uchwaty rc 1227 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi

edukacyjne oraz trybu i warunk6w nualniania z tych oplal Senat Uniwersytetu
w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Wprowadza siQ wz6r ,,(Jmowy o warunkach odplatno6ci za kurs

doksztalc ajqcy", stanowi4c y Zalqcznik do niniej szej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

-
PrzewodhQzqcy

S en at u II niw ersytpt u \ B i aly msto k u&\(
Prof. dr hab. Leonard Etel



Zalqcznik
do Uchwaly Nr 1321

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia2l listopada 2012 r.

Umowa o warunkach odplatnoSci za kurs doksztalcaj4cy

Umowa zawartaw dniu roku w Bialymstoku pomigdzy:

Pani4/Panem ....
legitymuj4cym siQ dokumentem tozsamoSci ... .........,
zamieszkalym w

(dokladny adres)

podajqcym do korespondencji adres .

zwan{ ym dalej Uczestnikiem,
a

Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelniq reprezentowanym przez:

Dziekana Wydzialu/Kierownika innej niz Wydzial
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu .....r..,
dzi a\ aj 4c e go na po dstawi e upowazni eni a Rektora.

$1
l. Uczelnia oSwiadcza, 2e w rarnach (nazwa jednostki organizacyjnej) ....'.'...

prowadzi kurs doksztalcajqcy (nazwa

kursu)
trwajqcy (liczba semestr6w) ............... ..., zwany dalej Kursem.

Przedmiotem umowy jest okreSlenie wzajemnych praw i obowiqzk6w Uczestnika kursu

i Uczelni, w tym w szczegolnoSci warunk6w odplatnoSci za Kurs.

Umowa zostaje zawartanaczas trwania Kursu.

$2
lJ czelnia zobowi4zuj e sig do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadaj4cej kwalifikacje odpowiadaj4ce rodzajowi prowadzonych

zajgc,
2) sal dydaktycznych i wyposaZenia niezbEdnego do prawidlowej realizacji programu kursu,

3 ) obslugi administracyj no-technicznei kursu,
4) mo2liwoSci korzystania ze zbior6w bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego

UwB, nazasadach obowi4Tuj4cych w Uczelni.

$3
1. Uczestnik kursu zobowiqzuje siE do uczestniczenia w zajgciach przewidzianych

w programie kursu (stanowi4cym Zalqcznik do niniejszej umowy) oraz rch zaliczania.

2. Uczestnik Kursu zobowi4zuje sig do wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku, oplaty za kurs (nazwa kursu)

narzecz Uczelni w wysoko6ci (wysokoS6 oplaty) ....-.......... zl
(slownie ...), za caloSi kursu, na

rachunek bankowy Uczelni o ff w terminach

okreSlonych w ustgpie 3.

3. Oplatg wskazan4w ustgpie 2.IJczestnik kursu zobowiryuje siE wnieSi w nastEpujqcych

terminach:
I rata w wysokoSci .... zl do dnia
2 rata w wysokoSci .... zl do dnia

2.

3.



3 rata w wysoko3ci .... zl do dnia
lub jednorazowo za caly kurs w terminie do dnia

4. Oplata za kurs jest nalezna za czas nauki, to jest od dnia rczpoczgcia kursu do dnia

rczwiqzania lub wygaSnigcia umowy, zgodnie z postanowieniami $ 4.

5. W przlpadku nieterminowego wnoszenia oplat za kurs uczestnik kursu zobowiqzany jest

do zaplaty odsetek ustawowych zakaidy dzien zwloki, liczqc od dnia wymagalnoSci, bez

dodatkowego wzywania uczestnika kursu do zaplaty przez Uczelnig.

$4
l. Uczestnik kursu moae wypowiedzie6 umowg poprzez zlozenie rezygnacji jedynie

w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Z. W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu przed terminem jego rozpoczgcia uczestnikowi

kursu przysluguje zwrot wniesionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu
lub przekazu.

3. W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu po terminie jego rozpoczgcia oplata
podlegaj4ca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajgt oraz

o koszt przelewu lub przekazu.
4. Zloaenie pisemnej rezygnaili wskazanej w ustppach poprzedzaj4cych jest r6wnoznaczne

z rozwiqzartiem umowy. Za dzieh rozwiry,ania umowy uznaje sig dzieri, w kt6rym
Uczelnia otrzymala oSwiadczenie uczestnika kursu o rezygnacji z kursu. Rozwi4zanie

umowy powoduje skreslenie z listy uczestnik6w kursu'
5. W razie zalegania z platnoSci4 za kurs (lub z jej czgSciQ Uczelnia mohe rozwiqzal

niniejszq umowQ po pisemnym wezwaniu uczestnika kursu do zaplaty i bezskutecznym

uplywie dodatkowego 7-dniowego terminu.
Strony mogq rczwiqzat umowQ na mocy porozumienia stron. Kazda ze Stron umowy
zobowiqzana jest do wypelnienia swoich zobowiqzah do dnia rozwiqzania umowy.
Umowa wygasa z chwil4ukoriczenia kursu.

$5
Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez

wlaSciwy sqd, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postqpowania cywilnego.

$6
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

$7
Zmianapostanowieri Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa2noSci.

Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Uczestnik Kursu ZaUczelnie

6.

7.

l.
2.


