
 
 
 
 

 

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych  

zawarta w dniu..................2022 r. pomiędzy: 

 

Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych im. prof. 

Michała Iwaszkiewicza, wpisaną do rejestru szkół 

niepublicznych pod numerem 134, ul. Głogowska 26, 

60-734 „zwaną dalej Uczelnią” reprezentowaną przez 

Prorektora  

prof. Wsus dr Tomasza Lewandowskiego 

 

a 

………………………………………………………., 

 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Słuchaczem 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług 

edukacyjnych przez Uczelnię za wynagrodzeniem na 

warunkach wynikających z art. 79 ust. 1,2 i 3 oraz 

art. 80 ustawy z dnia 20 1ipca 2018 r., oraz art 161 – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 

poz. 1668) zwanej dalej Ustawą, a także na 

warunkach określonych niniejszą umową.  

 

§ 2 

1. Uczelnia zobowiązuje się do:  

1) kształcenia Słuchacza na kierunku 

.............................................,  

2) zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej do 

prowadzenia kształcenia na wyżej wymienionym 

kierunku/specjalizacji, zgodnie z ustawą z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. 2018 poz.1668), zwanej dalej Ustawą,  

3) realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z planem 

studiów oraz programem nauczania.  

                                                                                     

 

§ 3 

1. Słuchacz został wpisany na listę kształcenia 

specjalistycznego  1 semestru   

 

§ 4 

1. Uczelnia pobiera opłaty (zgodnie z regulaminem 

kształcenia specjalizacyjnego) za wydanie 

następujących dokumentów i ich duplikatów 

związanych z przebiegiem studiów:  

1) dyplomu wraz z dwoma odpisami,  

2) dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu 

w języku obcym,  

3) dodatkowego pełnego wykazu ocen,  

 

Договір про надання освітніх послуг, укладений   

……….................... 2022 р. між: 

 

представлена: 

Університет соціальних наук, внесена до реєстру 

недержавних шкіл під номером 134, Głogowska 

26, 60-734 Poznań представлена: 

 

prof. Wsus dr Tomasza Lewandowskiego 

 

 

та 

………………………………………………………., 

 

 

 

що далі  іменується Studentem 

 

 

§ 1 

1. Предметом договору є надання Навчальним 

закладом освітніх послуг на платній основі, на 

умовах статей 79 п. 1, п. 2 та п. 3, та статті 80 

Закону від 20 липня 2018 року – Закон про вищу 

освіту та науку (Законодавчий вісник 2018 поз. 

1668), який надалі іменується Законом, а також на 

умовах, викладених у цьому Договорі. 

 

§ 2 

1. Навчальний заклад зобов'язується: 

1) навчати  Студента  спеціалізованому  

навчанню, 

 

2) забезпечити відповідний викладацький склад 

для надання освіти у вищевказаній галузі 

навчання/спеціальності відповідно до Закону від 

20 липня 2018 року – Закон про вищу освіту та 

науку (Законодавчий вісник 2018, поз. 1668),  

званий – Законом, 

3) проводити навчальний процес відповідно до 

навчального плану та навчальної програми. 

                                                                                     

 

 

§ 3 

1. Студента зараховано на перший курс. 

 

§ 4 

1. Навчальний заклад стягує збір (відповідно до 

правил) за видачу таких документів, пов'язаних з 

ходом навчання, та їх дублікатів: 

1) диплом із двома копіями, 



4)dodatkowego wyciągu oceny z przedmiotu 

z protokołu,  

2. Wysokość opłat wymienionych w ust. 4 są 

określone w przepisach wykonawczych do Ustawy.  

3. Opłaty za sporządzenie dokumentów związanych z 

przebiegiem studiów powinny być uiszczone przed 

sporządzeniem dokumentu na rachunek bankowy 

Uczelni.  

 

§ 5 

Opłata za kształcenie specjalizacyjne  

1) Wysokość opłaty za wszystkie części kształcenia 

specjalizacyjnego w całym cyklu kształcenia wynosi  

1100 EURO. Słuchacz opłaca kwotę 1100 euro 

jednorazowo, lub w ratach po 550 euro w pierwszym 

semestrze i 550 euro w 2 semestrze . 

 

2) Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej 

wpływu na konto Uczelni.  

 

§ 6 

1. Nieuczestniczenie w zajęciach nie zwalnia 

Słuchacza  od obowiązku wnoszenia opłat za 

świadczone usługi kształcenia zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy.  

2. Za datę złożenia pisemnej rezygnacji z kształcenia 

specjalizacyjnego uznaje się dzień jej wpływu 

wypowiedzenia na adres Uczelni.  

 

§ 7  

1. Słuchacz wnosi opłaty na rzecz Uczelni na numer 

rachunku bankowego:  

 

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

  

2. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące 

dane:   

- imię i nazwisko Słuchacza, 

- nazwę kierunku i specjalności, 

- informację o rodzaju wnoszonej opłaty. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Uczelnia 

może wezwać Słuchacza do okazania dowodów opłat 

za zajęcia dydaktyczne oraz za inne wnoszone opłaty.  

 

§ 8 

Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia 

kształceniu  wymagania wynikające z przepisów o 

ochronie danych osobowych, nakłada na Słuchacza 

obowiązek  pisemnego jej powiadamiania o zmianie 

jego danych osobowych zawartych w niniejszej 

Umowie oraz  formularzu rekrutacyjnym. Skutki 

zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać 

będą Słuchaczem 

 

§ 9 

1. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia 

kształcenia  przez Słuchacza tj. złożenia z wynikiem 

pozytywnym egzaminów z poszczególnych 

przedmiotów.  

2. Ponadto umowa wygasa z dniem:  

2) додаткову копію диплома або додатку до нього 

іноземною мовою, 

3) додатковий повний перелік оцінок, 

4) додатковий витяг оцінки за предмет з 

протоколу, 

2. Розмір плати, згаданих у частині 4, визначається 

у виконавчих положеннях до Закону. 

3. Збір за оформлення документів, пов'язаних із 

ходом навчання, має бути  сплачений на 

банківський рахунок Навчального закладу до 

оформлення документа. 

 

§ 5 

Плата за спеціалізовану освіту 

1) розмір плати за всі частини спеціалізованої 

освіти протягом усього циклу навчання становить 

1100 Євро. Слухач платить 1100 євро за один раз  

або в розстрочку по 550 євро в першому семестрі і 

550 євро в другому семестрі 

2) Датою внесення плати вважається дата її 

зарахування на рахунок Навчального закладу. 

 

§ 6 

1. Неявка на заняття не звільняє  студента від 

обов'язку вносити плату за освітні послуги, що 

надаються відповідно до положень цього 

Договору. 

 

2. Датою письмової відмови від проходження 

спеціалізованого навчання вважається дата 

отримання такого повідомлення Навчальним 

закладом. 

§ 7 

1.  Студент повинен здійснювати оплату коштів  

Навчальному закладу на номер банківського 

рахунку:  

 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………... 

2. Підтвердження оплати повинно  містити такі 

дані: 

- ім'я та прізвище  Студента, 

- назву напрямку чи спеціальності, 

- інформацію про тип збору, що сплачується. 

3. У разі обґрунтованих сумнівів, Навчальний 

заклад може вимагати від  Студента  копію 

здійснення платежу за навчання та  інші збори. 

 

§ 8 

Навчальний заклад, дотримуючись вимог 

нормативних актів про захист персональних даних 

у процесі проведення навчання фахівців, покладає 

на  Студента обов'язок письмово повідомляти 

його про будь-які зміни його персональних даних, 

що містяться у цьому Договорі та бланку про 

зарахування. Наслідки невиконання цього 

зобов'язання несе  Студент. 

 

§ 9 

1. Договір припиняє свою дію після завершення  

Студентом спеціалізованого навчання, тобто. 



a) otrzymania przez Uczelnię informacji o rezygnacji 

z kształcenia,  

b) prawomocnego skreślenia z listy Słuchaczy,  

c) śmierci Słuchacza 

 

 

§ 10  

1. Słuchacz  może wypowiedzieć niniejszą umowę 

bez podawania przyczyny z 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, na koniec miesiąca ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, 

Strony rozstrzygają polubownie, a w przypadku braku 

zgody poddają pod rozstrzygnięcie właściwych sądów 

powszechnych.  

 

4. Strony – Słuchacz i Uczelnia – oświadczają, że 

zapoznały się z treścią umowy i zobowiązują się 

przestrzegać postanowień w nich zawartych.  

 

5. Umowa została sporządzona w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

§ 12 

W przypadku, gdy Słuchacz opuści Ukrainę w czasie 

stanu wojennego  korzystając z dokumentów 

otrzymanych lub powstałych w wyniku świadczenia 

usług na podstawie niniejszej Umowy, ale nie 

rozpocznie studiów i praktyk zawodowych, nie zda 

egzaminów z języka polskiego w odpowiednim 

terminie przewidzianym przez Uczelnię lub nie 

skontaktuje się z Uczelnią, Uczelnia wystąpi do 

organów Państwowej Służby Granicznej Ukrainy lub 

innych właściwych organów z informacją, że 

Słuchacz  naruszył postanowienia niniejszej Umowy 

oraz zasady przekraczania granicy. Na podstawie 

dostarczonych informacji Słuchacz może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej 

i/lub karnej zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego. 

Jednocześnie Strony uznają, że takie pociągnięcie, w 

przypadku popełnienia przez Słuchacz wspomnianego 

naruszenia, jest słuszne ze względu na obowiązujący 

na Ukrainie stan wojenny. 

 

 

     Słuchacz   Uczelnia 

 

успішного складання іспитів з окремих предметів. 

 

2. Крім того, термін дії Договору закінчується у 

момент: 

a) отримання Навчальним закладом інформації про 

відмову від спеціалізованого навчання, 

б) виключення на законних підставах зі списку 

Слухачів, 

в ) смерті  Студента. 

 

§ 10 

1.  Студент може розірвати цей Договір, не 

вказуючи причину, попередивши про це за місяць. 

Договір буде розірвано по закінченню 

календарного місяця. 

 

 

§ 11 

1. Будь-які зміни у положеннях цього Договору 

мають бути зроблені у письмовій формі.  В 

іншому разі вони не дійсні. 

2. З питань, які не врегульовані цим Договором, 

застосовуються відповідні положення Цивільного 

кодексу. 

3. Усі суперечки, що випливають із цього 

Договору, вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів, а у разі неможливості такого 

вирішення передаються на розгляд компетентних 

судів загальної юрисдикції. 

4 Сторони –  Студент та Навчальний заклад – 

заявляють, що вони ознайомилися зі змістом цього 

Договору і зобов'язуються дотримуватися 

положень, що містяться в ньому. 

5 Договір складено у двох ідентичних 

примірниках, по одному примірнику для кожної із 

Сторін. 

§ 12 

У випадку, якщо Студент залишає Україну в 

період воєнного стану, використовуючи 

документи, отримані або створені в результаті 

надання послуг за цим Договором, але не 

приступає до навчання/спеціальної підготовки та 

професійної практики або не виходить на зв'язок з 

Партнером або Навчальним закладом, Партнер або 

Навчальний заклад має право звернутися до 

органів Державної прикордонної служби України 

або інших компетентних органів з інформацією 

про те, що Студент порушив положення цього 

Договору та правила перетину кордону. На 

підставі наданої інформації Студента може бути 

притягнуто до адміністративної та/або 

кримінальної відповідальності відповідно до 

законодавства України. Водночас, Сторони 

визнають, що  таке притягнення до 

відповідальності, у разі скоєння  Студентом 

зазначеного порушення, є   справедливим у 

зв'язку з військовим станом, який діє в Україні. 

 

 Студент   Навчальний заклад 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


