
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr .if../2019 

z dnia '(S stycznia 2019 r.

Umowa nr ... / .......
o warunkach odpłatności za kurs pt.

zawarta w dniu............ r. w Warszawie pomiędzy:

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-
091 Warszawa reprezentowanym przez: ........ ...... ............................, działającego na podstawie
pełnomocnictwa Rektora okazanego przy zawarciu niniejszej Umowy, zwanym dalej „Uczelnią" 
a
Panem/Panią*
zamieszkałym/ą:
legitymującym/ą się paszportem / dowodem osobistym .... 
nr dyplomu / zaświadczenia : ....
posiadającym/ą adres do korespondencji:......
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem".

§ 1 .

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za kurs zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 
1668 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą.

§ 2.

1. Uczelnia organizuje i prowadzi kurs w zakresie: „......................................................

2. Czas trwania kursu wynosi:...........................
3. Kurs kończy się egzaminem. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu:......................

§ 3 .

1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki do prowadzenia kształcenia w w/w zakresie 
oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu kursu.

2. Ponadto Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki uczestnictwa w kursie są określone zgodnie z wymaganiami Ustawy, a szczegółowe

warunki uczestnictwa nieuregulowane w umowie -  w Regulaminie uzupełniających kursów 
dokształcających (zarządzenie Rektora n r ............z dn ia.................) i Planie kursu,

2) podjęty kurs kończy się wydaniem odpowiedniego świadectwa/zaświadczenia o jego 
ukończeniu, do wydawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je 
utrzymywać do końca planowanego okresu kursu wybranego przez Uczestnika kursu,

3) warunki płatności za kurs w zakresie nieuregulowanym w umowie określone są w Zasadach 
pobierania opłat, trybie i warunkach zwalniania z całości lub części opłat za usługi 
edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zał. do uchwały Senatu 
WUM nr 52A/2017 z dnia 29.05.2017 r. z późn. zm.).

3. Uczelnia oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział i ukończenie kursu, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 nie gwarantuje pozytywnego zakończenia procedury 
nostryfikacyjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz 
potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późń. 
zm.).
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§ 4 .

1. Uczestnik oświadcza, że przystępuje do kursu, o którym mowa w § 2 ust. 1
i że znany mu jest Pian i Program kursu. Plan i Program kursu stanowią załączniki nr 1 i 2 do
niniejszej umowy.

2. Uczestnik oświadcza, że przystępuje do kursu, o którym mowa w § 2 ust. 1
i że znany mu jest Regulamin uzupełniających kursów dokształcających (zarządzenie Rektora nr
...........  z dnia ..............) i Zasady pobierania, tryb i warunki zwalniania z całości lub części
opłat za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
(................).- jako część integralna umowy - których treść znajduje się na stronie internetowej
Uczelni http://wld.wum.edu.pl

3. W przypadku zmiany przepisów wewnętrznych, o których mowa w ust. 2, Uczelnia zobowiązuje
się poinformować pisemnie Uczestnika o terminie i zakresie wprowadzonych zmian.
Uczestnik -  o ile nie zgadza się na przyjęcie zmienionych warunków -  ma prawo wypowiedzieć 
umowę w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania pisemnej informacji, o której mowa 
w zadaniu pierwszym.

§5 .

Za uczestnictwo w kursie Uczestnik zobowiązuje się uiścić Uczelni opłatę w wysokości 
zł (słownie złotych:................... ).

§ 6 ‘ „

1. Opłatę za uczestnictwo w kursie Uczestnik zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 
14 dni od dnia podpisania Umowy na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego:

w treści należy umieścić: 
imię i nazwisko (kursanta)

„Kurs dokształcający ........................... "

wraz z podaniem na pierwszej stronie przekazu/przelewu pełnego numeru umowy, a kserokopię 
dowodu wpłaty przekazać Kierownikowi kursu.

2. Datą wniesienia opłaty jest data jej wpływu na rachunek Uczelni.
3. Opóźnienie z wniesieniem opłaty zobowiązuje Uczestnika do zapłaty odsetek ustawowych 

za każdy dzień opóźnienia.
4. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek 

okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania 
niewłaściwego numeru rachunku bankowego.

§7 .

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Rozwiązanie umowy następuje:

1) z dniem ukończenia kursu przez Uczestnika,
2) z dniem prawomocnego skreślenia Uczestnika z kursu, w przypadkach określonych 

w Regulaminie uzupełniających kursów dokształcających.
3. Za datę rozwiązania umowy przyjmuje się datę wpływu do Uczelni pisma o rezygnacji lub 

prawomocnej decyzji o skreśleniu.

§8 .

Uczelnia, nakłada na Uczestnika obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie danych 
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego 
obowiązku obciążać będą Uczestnika.
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1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Uczestnika 

kursu dokształcającego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM.

Uczestnik Uczelnia

imię i nazwisko imię i nazwisko, pieczęć służbowa


