
UMOWA NR ………………………….. 
 

dotycząca kształcenia w ramach studiów podyplomowych  
 „Prawa i fundusze Unii Europejskiej” (edycja  13)  

 
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 Politechniki 
Gdańskiej   prof. dr hab. Piotra Dominiaka, prof. zw. PG 
zwaną dalej Uczelnią, 
a 
Panem/Panią.................................................................................................................................. 
zamieszkałym/ą 
legitymującym/ą  się dowodem osobistym, paszportem.........................nr, wyd. przez...............  
.…………………………………….............................................................................................. 
zwanym dalej Słuchaczem.  
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i przeprowadzenia 

kształcenia na podyplomowych studiach „Prawa i fundusze Unii Europejskiej ”, w tym   
obowiązków stron wynikających z zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności 
obowiązku odpłatności Słuchacza za uczestnictwo w wymienionych wyŜej studiach.  

2. Studia te będą prowadzone przez Politechnikę Gdańską 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 studiów, który Słuchacz otrzymuje w formie pisemnej na 
pierwszych zajęciach, 

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

podyplomowe; 
e. obsługi administracyjno-technicznej. 

 
 

§ 3 
1. Słuchacz oświadcza, Ŝe wszystkie dane dotyczące jego osoby przedstawione w 

załączonych dokumentach są aktualne oraz, Ŝe zobowiązuje się do bezzwłocznego 
informowania Uczelni o kaŜdej ich zmianie. 

2. Słuchacz oświadcza, Ŝe zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych (uchwała 
Senatu PG nr 138/07/XXI z 20 czerwca 2007 r.) oraz, Ŝe zobowiązuje się do 
przestrzegania jego postanowień.. 

3. Uczelnia oświadcza, Ŝe Słuchacz ...................................................został zakwalifikowany 
do wzięcia udziału w w/w  studiach.. 

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

 



      § 4 
Słuchacz zobowiązuje się do uczestniczenia i zaliczania zajęć przewidzianych w programie 
studiów.   
 

§ 5 
1.Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe „Prawa i funduszy 

Unii Europejskiej”  na rzecz Uczelni w wysokości   1.550,- za semestr, razem 3.100,-  zł., 
która została ustalona przez Rektora PG, na konto bankowe: 

 
PKO BP SA I/O Gdańsk 

95 10201811 102271883 6001141 z dopiskiem: numer zadania 
016346 XIII edycja 

 
2.Słuchacz zobowiązuje się do wniesienia opłaty za studia podyplomowe w terminie 

przewidzianym w § 7 Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb 
zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów w Politechnice Gdańskie (Uchwała Senatu 
Politechniki Gdańskiej nr 139/07/XXI z 20 czerwca 2007 r.). 

 
3. W uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą Słuchacza i za zgodą dziekana lub 

wyznaczonego przez niego pełnomocnika na Wydziale, dopuszcza się rozłoŜenie płatności 
za studia podyplomowe na 4 raty w ciągu ich trwania, przy czym I rata musi być wpłacona 
przed rozpoczęciem tych studiów, a ostatnia - najpóźniej na 2 miesiące przed ich 
zakończeniem. Wniosek w tej sprawie z uzasadnieniem składa Słuchacz wtedy, gdy 
sytuacja taka zaistnieje. 

 
 

4. W przypadku rozłoŜenia płatności za studia na raty, Słuchacz ponosi dodatkową opłatę 
wynoszącą 5 % od sumy, którą dzieli na raty. 
Warianty opłaty: 
 a/ I semestr – 1.550,-   II semestr – 1.550,- /bez dodatkowej opłaty/; 
 b/ I semestr – 775,- + 77,50,- + 775,- II semestr – 1.550,- 
 c/ I semestr – 775,- + 77,50,- + 775, II semestr – 775,- + 77,50,- + 775,- 
 

5. W uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą Słuchacza (np. wyjazd słuŜbowy za granicę, 
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 Słuchacz ten uczestniczył.  

 
6. Odstąpienie od umowy przez Słuchacza 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 Słuchacz uczestniczył w zajęciach tych studiów. 

 
7. Wypowiedzenie umowy przez Słuchacza wymaga zawsze zachowania formy pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 
 

§ 6 
Słuchacz studiów podyplomowych ma 1 rok czasu, licząc od dnia przeprowadzenia na nich 
ostatnich zajęć, na uzupełnienie brakujących zaliczeń i egzaminów lub napisania pracy 
dyplomowej, jeśli taką przewiduje się w ramach studiów. Po upływie tego terminu Słuchacz, 
chcąc ukończyć wybrane przez siebie studia podyplomowe, musi rozpocząć kształcenie od 
nowa, wnosząc takŜe za nie ponownie całość opłaty. 



 
 
 

§ 7 
1. Uczelnia moŜe wypowiedzieć umowę wyłącznie w przypadku nieprzestrzegania przez 

Słuchacza Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz nieprzestrzegania treści niniejszej 
umowy.  

 
2. Wypowiedzenie Słuchaczowi umowy przez Uczelnię musi być zawsze poprzedzone 

pisemnym upomnieniem. 
 

§ 8 
 

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. 

 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych 
w Politechnice Gdańskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
Słuchacz        Dziekan 
 


