
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84 

Senatu UMK z dnia 29 maja 2018 r. 

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

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

(podstawowa jednostka organizacyjna) 

 

 

U M O W A Nr ........................ 

dotycząca warunków kształcenia 

na kursie dokształcającym w tym warunków odpłatności 
 

 

Zawarta w dniu………………………………….(data zawarcia umowy). 20.... r. w 

.................................................................... (miejsce zawarcia umowy) 

 

Stronami umowy są: 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11, 

zwany dalej „Uniwersytetem”, który reprezentuje upoważnion..... przez Rektora UMK 

Pan/i…...................……………………................................................................................ 
(pełniona funkcja, tytuł, stanowisko, imię i nazwisko) 

2. Pan/i………………………………………………………………………................... 
(imię i nazwisko Uczestnika) 

zamieszkały/a.................…………………………………...........………………………… 

(adres zamieszkania) 
legitymujący/a się dowodem osobistym: seria i numer …….............................................., 

PESEL ……………….......................................….. - zwany/a dalej „Uczestnikiem”. 

 

Uniwersytet oświadcza, że jest uczelnią publiczną, finansowaną z budżetu państwa, działającą 

na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2183 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz Statutu UMK z dnia 22 października       

2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2017 r., poz. 252 z późn. zm.) 

 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków świadczenia usługi kształcenia na kursie 

dokształcającym <nazwa kursu dokształcającego>, oraz warunków odpłatności za ten kurs, 

zwany dalej „Kursem”. 

 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Uniwersytet zapewnia Uczestnikowi możliwość 

kształcenia oraz uzyskania świadectwa zgodnie z planem i programem Kursu. 

2. Uniwersytet będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w zakresie zgodnym z 

przepisami prawa, niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Kurs w wysokości i w terminach 

zgodnie z § 5 i § 6. 

2. Uczestnik, zobowiązany jest do uiszczenia opłat za Kurs niezależnie od udziału w 

zajęciach dydaktycznych. 

 



§ 4 

1. Opłata za Kurs może być uiszczana jednorazowo, miesięcznie lub w systemie 

semestralnym. 

2. Wyboru systemu uiszczania opłat za Kurs Uczestnik dokonuje wraz z zawarciem 

umowy; jeżeli Uczestnik nie dokona wyboru, przyjmuje się, że opłata będzie 

uiszczana jednorazowo. 

3. Opłata za Kurs, który trwa nie dłużej niż miesiąc, jest uiszczana jednorazowo. 

 

§ 5 

Wysokość opłaty za Kurs określa załącznik do umowy. 

 

§ 6 

1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Kurs: 

1) jednorazowo - w terminie 7 dni od zawarcia umowy, 

2) w systemie miesięcznym - w terminie 7 dni od zawarcia umowy pierwszą ratę i 

pozostałe raty do 7 dnia w kolejnych miesiącach, 

3) w systemie semestralnym – w terminie 7 dni od zawarcia umowy w pierwszym 

semestrze i 7 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru. 

2. Harmonogram zjazdów ustala właściwy kierownik i podaje do wiadomości 

uczestników najpóźniej na pierwszym zjeździe oraz publikuje na stronie internetowej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Kurs, o którym mowa w § 4 ust. 3 

najpóźniej 7 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia 

zajęć. 

 

§ 7 

1. Uczestnik uiszcza opłatę za Kurs w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Uniwersytetu ……………………………………………. Za datę dokonania opłaty 

przyjmuje się datę wpływu środków na  rachunek Uniwersytetu. 

2. Za opóźnienie w uiszczeniu opłaty za Kurs pobierane są odsetki ustawowe, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Odsetki są pobierane, jeśli opóźnienie przekroczy 3 dni. 

 

§ 8 

Uczestnika, który nie uiścił należnej opłaty, wzywa się w ciągu 14 dni od dnia upływu 

terminu zapłaty do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod 

rygorem skreślenia z listy uczestników. 

 

§ 9 

1. W przypadku usługi edukacyjnej trwającej dłużej niż miesiąc, uczestnik, który złoży 

pisemną rezygnację z Kursu przed planowanym terminem pierwszego zjazdu 

otrzymuje zwrot wniesionej opłaty za Kurs w pełnej wysokości. 

2. Uczestnik, który zostanie skreślony z listy uczestników Kursu (rozwiąże umowę) po 

terminie określonym w ust. 1, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 

stanowiącej  iloczyn liczby godzin dydaktycznych zaplanowanych zgodnie z 

harmonogramem zjazdów do dnia wydania decyzji o skreśleniu i stawki za jedną 

godzinę zajęć. 

3. Nadpłacone kwoty podlegają zwrotowi bez odsetek w terminie do 30 dni od dnia 

rozwiązania umowy. 

 

§ 10 



1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Kursu i wygasa z dniem ukończenia Kursu. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę przed terminem określonym w ust. 1. 

3. Rozwiązanie umowy przed terminem następuje z dniem, kiedy decyzja o skreśleniu 

Uczestnika z listy uczestników staje się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli skreślenie Uczestnika z listy uczestników następuje z powodu rezygnacji                     

z Kursu, dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia pisemnego zawiadomienia                  

o rezygnacji do właściwego dziekanatu. 

 

§ 11 

1. Wszelkich doręczeń Uniwersytet dokonuje na adres Uczestnika wskazany w niniejszej 

umowie. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o każdej zmianie 

adresu wskazanego na wstępie niniejszej umowy. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

 

§ 15 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

…………………………                        ……...…. ………………………………………… 
     (podpis Uczestnika)                                              (podpis osoby reprezentującej Uniwersytet) 

 

 

Oświadczenie o wyborze systemu płatności za Kurs* 

Oświadczam, że opłatę za kurs uiszczał/a będę w systemie: 

rocznym (opłata jednorazowa)/semestralnym**/miesięcznym*** 

 

…………………………………… 

(podpis Uczestnika) 

 

*  wybór systemu płatności dotyczy Kursu, który trwa dłużej niż miesiąc  

** wybór semestralnego systemu płatności dotyczy Kursu, który trwa przynajmniej dwa 

semestry 

***niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik – informacja o wysokości opłaty za Kurs. 

 

Kwituję odbiór ww. załącznika do umowy 

…………………………………… 

         (podpis Uczestnika)  


