Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza
nr 01/02/2021 z dnia 15.02.2021r.

UMOWA NR ……………………
o finansowanie studiów podyplomowych
zawarta w dniu ……………………………………… w Warszawie pomiędzy:
Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
reprezentowaną przez Kanclerza Pana Sebastiana Michalkiewicza zwanym w dalszej części umowy
WSBiO
a
………………………………………………………………………………….reprezentowana przez
…………………………………………………………………………………………… NIP………………………….
adres ………………………………………………………………………………….... tel. …………………………
zwanym w dalszej części umowy „ Nabywcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad finansowania przez Nabywcę studiów podyplomowych na
kierunku ……………………………………………………………………………………………………… na rzecz
Pana/Pani …………………………………………………………..………….. będącego pracownikiem Nabywcy.
2. Studia podyplomowe o których mowa w ust. 1 trwają ………….. semestry i rozpoczynają się w roku
akademickim …………………….
§2
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad finansowania. Na podstawie niniejszej umowy Nabywca
zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez Słuchacza, a wynikających
z umowy o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych zawartej miedzy
Uczelnią a Słuchaczem.
§3
1. Nabywca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za studia podyplomowe pracownika Nabywcy, o których
mowa w § 1 w wysokości ………………………… zł.
2. Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe (czesnego) jednorazowo
w terminie wyznaczonym przez Uczelnię lub w ratach – według harmonogramu stanowiącego załącznik
numer 1 do umowy, będącego integralna częścią umowy. Zasady wnoszenia opłat określa Regulamin
pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach podyplomowych w WSBiO.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty za studia podyplomowe, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty
odsetek w wysokości 1,00 zł. za każdy dzień zwłoki liczonymi począwszy od dnia następującego po dniu
wymagalności zapłaty, do czasu całkowitego uregulowania należności.
4. Opłat za studia podyplomowe należy dokonywać na numer rachunku bankowego WSBiO:
PKO Bank Polski 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
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Za datę dokonania zapłaty uważa się uznanie rachunku bankowego WSBiO.
5. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w ust. 2 oraz obowiązującymi
zarządzeniami Kanclerza w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na
studiach podyplomowych i innymi wewnętrznymi aktami prawnymi dotyczącymi odpłatności za świadczone
usługi edukacyjne.
§4
1. Niewniesienie przez Nabywcę opłaty czesnego za studia podyplomowe w terminie/ach określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy może skutkować skreśleniem pracownika Nabywcy z listy
uczestników studiów podyplomowych.
2. Skreślenie pracownika Nabywcy z listy uczestników studiów podyplomowych lub rezygnacja przez
pracownika z kształcenia na studiach podyplomowych nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania
zaległych opłat czesnego za studia podyplomowe należnych WSBiO z tytułu świadczenia na rzecz
pracownika Nabywcy usług edukacyjnych.
3. WSBiO zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku nieuregulowania przez Nabywcę należności wynikających
z niniejszej umowy w terminie/ach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§5
1.

Nabywcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia

z zastrzeżeniem, że na Nabywcy spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika
Nabywcy o złożeniu wypowiedzenia umowy.
2. W przypadku rezygnacji przez pracownika Nabywcy z kształcenia na studiach podyplomowych, bądź
skreślenia go z listy uczestników studiów podyplomowych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie zawiadomi o tym fakcie Nabywcę.
3. W przypadku złożenia przez pracownika Nabywcy pisemnej rezygnacji z kształcenia na studiach
podyplomowych przed ich rozpoczęciem, jednak, nie później niż 14 dni, opłata za studia podyplomowe
podlega w całości zwrotowi na podany przez Nabywcę numer rachunku bankowego.
4. W przypadku złożenia przez pracownika Nabywcy pisemnej rezygnacji z kształcenia na studiach
podyplomowych przed ich rozpoczęciem w terminie krótszym niż 14 dni, Uczelnia ma prawo do
zatrzymania kwoty odpowiadającej czesnemu za pierwszy miesiąc nauki jako ekwiwalent za rezerwację
i nie wykorzystanie miejsca na studiach podyplomowych.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji pracownika Nabywcy z kształcenia na studiach podyplomowych
w trakcie ich trwania, Nabywca nie ma obowiązku wniesienia opłaty za ten miesiąc jeżeli wypowiedzenie
umowy przez pracownika Nabywcy nastąpi do 10 dnia miesiąca. W przeciwnym wypadku Nabywca
zobowiązany jest do opłaty za studia podyplomowe za bieżący miesiąc.
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6. Skreślenie pracownika Nabywcy z listy uczestników studiów podyplomowych lub rezygnacji przez
pracownika z kształcenia na studiach podyplomowych nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania
zaległych opłat za studia podyplomowe należnych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie z tytułu świadczenia na rzecz pracownika
Nabywcy usług edukacyjnych.
7. Rozwiązanie umowy przez WSBiO, jak również rozwiązanie umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących
po stronie Nabywcy nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uregulowania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, o których mowa w § 1 umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa o szkolnictwie wyższym, a także aktów wewnętrznych WSBiO.
§8
Nabywca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazane zostaną WSBiO w związku z zawarciem przedmiotowej umowy
i które WSBiO pozyska od Nabywcy.
§9
Wypowiedzenie umowy oraz wszelkie zmiany wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby WSBiO.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Nabywcy i dwóch
dla WSBiO.
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