
UMOWA NR ...................... 
dotycząca kursu dokształcającego Szkoła Europejska 

edycja ........ 
 
zawarta w Gdańsku, w dniu .....................................................pomiędzy Politechniką Gdańską  
z siedzibą w Gdańsku, Narutowicza 11/12,     REGON 000001620,       NIP 584-020-35-93  
reprezentowaną przez  
Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii, prof. dr hab. Piotra Dominiaka, prof. zw.PG 
zwaną dalej Uczelnią 
a 
Panem/Panią ...................................................................................................................................... 
zamieszkałym/ą ................................................................................................................................. 
legitymującym/a się dowodem osobistym, paszportem nr ..............................wydanym przez 
...........................................................................................................................................................
zwanym dalej Uczestnikiem.  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i przeprowadzenia 
kształcenia na kursie dokształcającym „Szkoła Europejska”, w tym określenie 
obowiązków stron wynikających z zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności 
obowiązku odpłatności Uczestnika Szkoły Europejskiej za jego uczestnictwo w 
wymienionym wyŜej kursie. 

2. Szkoła Europejska będzie prowadzona przez Politechnikę na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii w okresie od .................................. do .......................... 

 
§ 2 

Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia: 
a. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych 

zajęć; 
b. realizacji programu Szkoły Europejskiej, który jest prezentowany na internetowej stronie 

domowej Wydziału; 
c. sal dydaktycznych i wyposaŜenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu; 
d. moŜliwości korzystania z czytelni jednostki organizacyjnej prowadzącej Szkołę 

Europejską; 
e. obsługi administracyjno-technicznej. 

 
§ 3 

1. Uczestnik Szkoły Europejskiej oświadcza, Ŝe wszystkie dane dotyczące jego osoby 
przedstawione w załączonych dokumentach są aktualne oraz, Ŝe zobowiązuje się do 
bezzwłocznego informowania Uczelni o kaŜdej zmianie. 

2. Uczestnik oświadcza, Ŝe zapoznał się z Regulaminem Szkoły Europejskiej, 
prezentowanym na internetowej stronie domowej Wydziału oraz, Ŝe zobowiązuje się do 
przestrzegania jego postanowień. 

3. Uczelnia oświadcza, Ŝe Uczestnik ........................................................ został 
zakwalifikowany do wzięcia udziału w Szkole Europejskiej. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas trwania tych studiów, tj. od .................do ....................... .  
 

§ 4 
Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w zajęciach Szkoły Europejskiej i zaliczania 
przedmiotów przewidzianych w jej programie. 



§ 5 
1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Szkołę Europejską na rzecz Uczelni 

w wysokości 520,00 zł. za kaŜdy semestr nauki (łącznie są 3 semestry), która została 
ustalona przez Rektora PG, na konto bankowe    PKO BP S.A.  60 10201811 102271883
 6001189 z dopiskiem - nr zadania 016935. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty za Szkołę Europejską w terminie do 
dnia rozpoczęcia zajęć na kaŜdym kolejnym semestrze nauki. 

3. W uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą Uczestnika i za zgodą dziekana lub 
wyznaczonego przez niego pełnomocnika na Wydziale, dopuszcza się wniesienie 
płatności z opóźnieniem do czasu 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć. Uczestnik składa 
wówczas pisemny wniosek, gdy wymieniona sytuacja zaistnieje. 

4. W uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą Uczestnik Szkoły Europejskiej (np. 
stypendium zagraniczne, kontrakt zagraniczny, choroba, ciąŜa itp.), dopuszcza się 
moŜliwość odstąpienia przez niego od niniejszej umowy, po potrąceniu jednak 
ułamkowej części opłaty odpowiadającej kwocie, naliczanej przemnoŜeniem liczby 
godzin na studiach, w których Uczestnik ten brał udział w zajęciach. 

5. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia. Za zajęcia realizowane na studiach w tym okresie ponosi on równieŜ 
koszty. Nalicza się je zgodnie z treścią pkt. 4 niniejszego paragrafu, niezaleŜnie od tego, 
czy w okresie wypowiedzenia Uczestnik uczestniczył w zajęciach tych studiów. 

6. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika wymaga zawsze zachowania formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 6 

1. Uczelnia moŜe wypowiedzieć umowę wyłącznie w przypadku nieprzestrzegania przez 
Uczestnika Regulaminu Szkoły Europejskiej oraz nieprzestrzegania treści niniejszej 
umowy. 

2. Wypowiedzenie Uczestnikowi umowy przez Uczelnię musi być zawsze poprzedzone 
pisemnym upomnieniem. 

 
§ 7 

1. Strony zobowiązują się dąŜyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów 
mogących wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony ustalają zgodnie, Ŝe spór zostanie 
poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Uczelni. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem Szkoły Europejskiej mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
      § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
Uczestnik         Dziekan 
 
 


