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 UMOWA Nr ........./2019/2020/......../K i S/………….. 

o warunkach kształcenia na kursie/szkoleniu: 

………………………………………………………………… 

organizowanym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

 
Umowa zawarta w dniu ……………………………pomiędzy Stronami: 

-  Panią/Panem ............................................................................................................................. 

legitymującym się dowodem osobistym/paszportem  .........................................................................   

podającym do korespondencji adres ......................................................................................... 

zwaną/ym dalej słuchaczem,  a 

 - Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Zakroczymskiej 13,  zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez 

Pełnomocnika ds. Rekrutacji: ……………………………………..., upoważnionego  

do składania oświadczeń woli w imieniu Rektora (upoważnienie do wglądu przy podpisywaniu 

umowy). 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy zawieranej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, aktów 

wykonawczych do ustawy, Statutu Uczelni oraz Regulaminu kursów i szkoleń jest określenie  

wzajemnych praw i obowiązków, w szczególności warunków kształcenia i odpłatności za kursy i 

szkolenia organizowane  na Wydziale Bezpieczeństwa. 

2. Umowa obowiązuje do czasu ukończenia nauki na kursie/szkoleniu organizowanym przez 

Uczelnię. 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI  

1. Uczelnia oświadcza, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy ma prawo do prowadzenia kursów  

dokształcających i szkoleń oraz wydawania świadectw ukończenia kursów dokształcających  

i szkoleń.  

2. Uczelnia zobowiązuję się spełnić warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym 

lokalowe, związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym do prowadzenia kształcenia na 

kursach i szkoleniach. 

3. Uczelnia oświadcza, że: 

1) Warunki prowadzenia kursów/szkoleń są określone w Regulaminie kursów i szkoleń,  

a szczegółowe warunki odbywania kursów/szkoleń zawierające: wykaz zajęć wraz z liczbą 

godzin zajęć, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne z ich stopniami 

naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych 

zajęć, będą podawane do wiadomości uczestników kursów/szkoleń  (za pośrednictwem 

strony internetowej www.wsbio.waw.pl oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej w budynku 

Uczelni) przed rozpoczęciem każdego kursu/szkolenia. 

2) Kursy/Szkolenia kończą się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Kursu/Szkolenia, 

Zaświadczenia Ukończenia Kursu/Szkolenia lub Certyfikatu do wydawania których Uczelnia 

posiada uprawnienia i obowiązuje się je utrzymać do końca okresu obowiązywania umowy. 

 

4. Uczelnia rozpocznie kurs/szkolenie pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby 

kandydatów. O fakcie nieuzbierania się odpowiedniej liczby kandydatów Uczelnia powiadomi 

kandydata drogą mailową lub telefonicznie. 

 

http://www.wsbio.waw.pl/
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§ 3 

ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA NA UCZESTNIKA KURSU/SZKOLENIA 

1. Kandydat na uczestnika kursu/szkolenia składa w Dziale Rekrutacji Uczelni: wniosek o przyjęcie 

na kurs/szkolenie zawierający ankietę osobową, a także kopie wymaganych dokumentów 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika ds. Rekrutacji (oryginały do 

wglądu Pełnomocnikowi ds. Rekrutacji), wnosi wpłatę I raty za kurs/szkolenie. 

2. Kandydat na uczestnika kursu/szkolenia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść 

następujących aktów wewnętrznych uczelni: Statut, Regulamin kursów i szkoleń oraz Regulamin 

opłat (dostępne w Dziale Rekrutacji Uczelni i na stronie www.wsbio.waw.pl, okazanymi przez 

uczelnię przy zawarciu umowy) oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich przepisów. 

§ 4 

CZAS TRWANIA KURSÓW/SZKOLEŃ 

1.Czas trwania kursu/szkolenia określa program nauczania kursu/szkolenia. 

 

§ 5 

 

REZYGNACJA Z PODJĘCIA KSZTAŁCENIA NA KURSIE/SZKOLENIU 

1. W razie rezygnacji z podjęcia kształcenia na kursie/szkoleniu złożonej w okresie nie krótszym 

niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, wniesiona opłata podlega zwrotowi.  

2. Nabycie praw uczestnika kursu, następuje w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć dydaktycznych. 

§ 6 

OPŁATY 

1. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz Regulaminem opłat studiów podyplomowych 

oraz kursów i szkoleń. 

2. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne  

z kształcenia na kursie/szkoleniu; 

3. Uczestnik kursu/szkolenia  zobowiązuje się uiścić I ratę opłaty za kurs najpóźniej w ostatnim 

dniu rekrutacji, natomiast II ratę najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.   

4. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na wskazane konto Uczelni. 

 

§ 7 

Poza opłatami przewidzianymi w § 6 niniejszej umowy uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się 

do ponoszenia - we własnym zakresie - opłat w trakcie trwania kursu/szkolenia. Są to koszty: 

a) zakwaterowania i wyżywienia podczas odbywania kursu/szkolenia. 

 

§ 8 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Uczelnia ma prawo do wypowiedzenia umowy w razie niewywiązywania się uczestnika 

kursu/szkolenia z zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku niewywiązywania 

się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z umowy lub utraty uprawnień do prowadzenia 

kursów/szkoleń przez Uczelnię. 

http://www.wsbio.waw.pl/
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5. W przypadku wypowiedzenia umowy (rezygnacji z kursu/szkolenia) lub w przypadku skreślenia  

z listy uczestników kursu/szkolenia, Uczelnia nie wyda żadnego własnego dokumentu 

świadczącego o dotychczasowym przebiegu kursu/szkolenia do czasu uregulowania zaległych 

opłat. 

6. Uczestnik kursu/szkolenia do czasu wypowiedzenia umowy zachowuje prawa uczestnika 

kursu/szkolenia. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z nauki (ani  

z wypowiedzeniem umowy). 

§ 9 

WYGAŚNIĘCIE UMOWY 

1. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia kursu/szkolenia i powiadomienia uczestnika 

kursu/szkolenia o możliwości odebrania Świadectwa/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia 

kursu/szkolenia lub z chwilą skreślenia z listy uczestników kursu/szkolenia (zgodnie  

z regulaminem kursów/szkoleń). 

2. Do czasu skreślenia z listy uczestników kursu/szkolenia,  zachowuje on prawa uczestnika 

kursu/szkolenia i ponosi opłaty wynikające z niniejszej umowy. 

 

§ 10 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia kursów/szkoleń wynikające z przepisów 

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): nakłada na uczestnika kursu/szkolenia obowiązek pisemnego 

jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie.  

2. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą uczestnika kursu/szkolenia. 

3. Do niniejszej umowy obowiązuje załącznik nr 1 ,,Klauzula informacyjna RODO dla uczestników 

kursów/szkoleń organizowanych przez WSBiO’’. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................               ................................................................ 
          Kandydat na słuchacza                                                            Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji 
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Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników kursów/szkoleń organizowanych przez WSBiO 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nim skontaktować w 

następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Zakroczymska 13, 00 - 225 Warszawa 

2) przez e-mail: kursy@wsio.waw.pl 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów wynikających z procesu kształcenia. 

Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą 

różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności z 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

przyjętych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego aktów 

wewnętrznych. Przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane 

osobowe niezbędne dla celów wynikających z procesu kształcenia wymaga wyrażenia przez 

Panią/Pana zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia. W 

przypadku nie podania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w żadnym kursie/szkoleniu 

organizowanym przez WSBiO. 

O wyrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo, wskazując każdy odrębny cel przetwarzania 

Pani/Pana danych, w sytuacji gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania. Będziemy 

przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy wyrazisz na to dobrowolną zgodę. 

3. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu kształcenia 

oraz do celów archiwalnych przez okres jednego roku kalendarzowego lub według obowiązującej 

ustawy. Natomiast w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich 

przetwarzanie. 

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 

decyzji Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
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7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 

to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z 

Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody, 

8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 

nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

 


