Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UŚ nr 351
z dnia 28 października 2014 r.
Umowa nr
w sprawie warunków odpłatności za kurs dokształcający

zawarta w dniu ……………………………w………………………….
Stronami umowy są:
§ Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, zwany
w treści umowy „Uczelnią”, reprezentowany przez dziekana* / prodziekana* Wydziału
……………………………………….* / kierownika* / zastępcę kierownika* jednostki
organizacyjnej prowadzącej kurs dokształcający*……………………………………………,
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu
Śląskiego;
§ Pani/Pan………………...………………….……….……………………………………………
zamieszkała/ły*: (adres do korespondencji)…………………………………………………,
PESEL: ………………………………, zwany w treści umowy „Słuchaczem”, kształcący się
na kursie o nazwie………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………,
prowadzonym na Wydziale* …………………………………………...………………………,
w jednostce organizacyjnej niebędącej Wydziałem * ..................................................................
Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
§1
Użyte w umowie określenia oznaczają:
1) „Uchwała Senatu” – uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie
określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem
studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
2) „Dziekan” – dziekana i prodziekana wydziału albo kierownika i zastępcę kierownika
niebędącej wydziałem jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego.
3) „Opłaty” – opłaty za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne określone w treści
umowy.
4) „Ustawa” – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5) „Kierownik kursu” – bezpośredni przełożony słuchaczy kursu dokształcającego.
§2
Przedmiotem umowy jest określenie warunków opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne
związane z kształceniem na kursie dokształcającym.
§3
1. Słuchacz został przyjęty na kurs dokształcający o nazwie ……………………………………
...……………………………………………………………………………...………………….
na Wydziale*/ w jednostce organizacyjnej niebędącej Wydziałem* ………………….………
…………………………………………………………………………………………………...

2. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki do prowadzenia kursu dokształcającego, poprzez
program kursu, w tym kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
prowadzonych zajęć oraz niezbędną infrastrukturę.
3. Uczelnia oświadcza, że:
1) program kursu będzie realizowany zgodnie z planem kursu. Plan kursu oraz warunki
zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą dostępne dla Słuchacza przed rozpoczęciem
kursu dokształcającego;
2) po spełnieniu przez Słuchacza wymaganych tokiem kursu warunków jego ukończenia,
Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

§4
Informację o wysokości opłaty, o której mowa w § 2 oraz wysokości kosztów ponoszonych
w zakresie niezbędnym do świadczenia tej usługi Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.

§5
1. Za świadczoną na rzecz Słuchacza przez Uczelnię usługę edukacyjną, określoną w § 2,
Słuchacz jest zobowiązany uiścić, ustaloną przez Rektora opłatę w wysokości:
1) ……………….………..…zł za każdy semestr kursu, łącznie za cały kurs
…………………………… zł,*
2) ………………………………………. zł za całą edycję kursu w przypadku jego
trwania poniżej jednego semestru*.
2. Zmiana warunków i wysokości opłaty za kurs wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnego aneksu do umowy.

§6
1. Za kształcenie na kursie dokształcającym Słuchacz wnosi opłaty semestralnie, w trzech
częściach, w wysokości odpowiednio 33, 33, 34% kwoty należnej opłaty w następujących
terminach:
1) za semestr zimowy:
− do 1 października pierwsza część,
− do 15 listopada druga część,
− do 15 grudnia trzecia część,
2) za semestr letni:
− do 1 marca pierwsza część,
− do 15 kwietnia druga część,
− do 15 maja trzecia część.
Dokonywanie wpłaty w wysokości odpowiednio 33, 33, 34% kwoty należności uznaje się za
jej dokonanie w częściach równych.
2. Słuchacz może wnieść opłatę w całości w terminach:
1) do 1 października za semestr zimowy;
2) do 1 marca za semestr letni.
Opłata wnoszona w całości jest niższa o 5 % od łącznej opłaty wnoszonej w częściach.
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3. W przypadku, kiedy opłata nie zostanie wniesiona w całości w terminach, o których mowa
w ust. 2 uznaje się, że Słuchacz wnosić będzie opłatę w częściach i w terminach, o których
mowa w ust. 1. Jeżeli wpłata zostanie dokonana w całości po terminach określonych w ust. 2
Słuchacz zobowiązany będzie do uiszczenia należności w wysokości łącznej opłaty wnoszonej
w częściach.
4. W przypadku zajęć rozpoczynających się po upływie terminów płatności, o których mowa
w ust. 1 i 2, terminy wnoszenia opłat ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierownika kursu.
5. Za kurs trwający poniżej jednego semestru Słuchacz jest zobowiązany uiścić opłatę w całości
w terminach określonych w ust. 2, jednak bez możliwości wniesienia jej w kwocie niższej
o 5%.
§7
1. Słuchacz wnosi opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego generowany (procedura
generowania numeru rachunku bankowego jest dostępna na stronie www.us.edu.pl, zakładka
student) z jego numeru PESEL ……………………………..………………………… (podać
nr rachunku).
2. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek Uczelni.
3. Słuchaczowi, który nie wniesie opłaty w wyznaczonych terminach, o których mowa w § 6 ust.
1 i 2, Kierownik kursu doręcza wezwanie do niezwłocznej zapłaty.
4. Jeśli Słuchacz spóźni się z wniesieniem opłaty, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas
zwłoki.
5. Zaleganie przez Słuchacza z opłatami związanymi z odbywaniem kursu może stanowić
podstawę do skreślenia go z listy słuchaczy.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na określony w planie kursu czas ich trwania.
2. Rozwiązanie umowy następuje, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1
w przypadku wydania decyzji ostatecznej o skreśleniu Słuchacza z listy słuchaczy kursu.
§9
1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:
1) gdy Słuchacz złoży do Kierownika kursu pisemną rezygnację z kursu przed terminem
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona;
2) gdy zajęcia nie rozpoczęły się.
2. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, o którym mowa w § 8 ust. 1 Słuchaczowi
przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc
od dnia następnego po dniu złożenia Dziekanowi pisemnej rezygnacji z kursu.
3. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty w sposób wskazany pisemnie przez Słuchacza tj. przelewem
na podane przez Słuchacza konto bankowe lub w kasie Uczelni.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Uchwały Senatu, Ustawy oraz
Kodeksu cywilnego.
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§ 11
1. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej
zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu wskazanego
jako adres do korespondencji.
2. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych
z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 12
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy sąd
powszechny.
§ 13
Każdorazowa zmiana treści umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu
do umowy.
§ 14
Roszczenia wynikające z niniejszej umowy przedawniają się z upływem trzech lat.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Słuchacz:

Uczelnia:

* niepotrzebne skreślić
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