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UMOWA NR .................../20...... 

o warunkach odpłatności za potwierdzanie efektów uczenia się 
 
zawarta we Wrocławiu w dniu .................................  
pomiędzy: 
Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, z siedzibą przy Wybrzeżu 
L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław,  
reprezentowanym z upoważnienia Rektora przez: 
Dziekana Wydziału …………………………….: ...........................................................................................  
zwanym dalej Uczelnią, 
a 
Panem/Panią  ...................................................................................................................................................  
adres do korespondencji:  ................................................................................................................................  
numer telefonu: ………………………………………. e-mail:  .....................................................................  
PESEL: …………………………………………………………. 
ubiegającym/ą się o potwierdzenie efektów uczenia się, zwanym/ą dalej Kandydatem”. 
 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków pobierania opłat związanych przeprowadzaniem 
procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uczelni w ramach kierunku 
……………………………….. (nazwa, poziom i profil)  

 
 

Oświadczenia Stron 
§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że: 
1) spełnia wymagania niezbędne do prowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się na 

kierunku ………….. (nazwa, poziom i profil) realizowanym na Wydziale …….. (nazwa 
wydziału) określone przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 j.t., z późn. zm.), 

2) wszelkie czynności w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się będą prowadzone z 
dochowaniem najwyższej staranności. 

2. Kandydat oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się i znane 
są mu: 

1) idea oraz cel procedury potwierdzania efektów uczenia się, 
2) przebieg procedury potwierdzania efektów uczenia się,  
3) konsekwencje zakończenia procedury potwierdzania efektów uczenia się. 

 
 

Wysokość i warunki pobierania opłat 
§ 3 

1. Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów 
uczenia się w wysokości: 

1) ….. zł za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się wyłącznie w oparciu 
o dokumentację załączoną do wniosku Kandydata, 

2) ….. zł za każdy dodatkowy dowód przeprowadzany przez Uczelnię. 
2. Suma wysokości wszystkich opłat, o których mowa w ust. 1, w ramach jednej procedury 

potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć …. zł, niezależnie od liczby 
przeprowadzonych dodatkowych dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 Kandydat wnosi w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy. Uiszczenie tej opłaty jest warunkiem rozpoczęcia procedury potwierdzania efektów uczenia 
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się.  
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Kandydat wnosi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia 

otrzymania od asesora informacji co do konieczności przeprowadzenia dodatkowych dowodów w 
procedurze potwierdzania efektów uczenia się. Informacja określa liczbę tych dowodów, ich rodzaj 
oraz ostateczną wysokość opłat. 

5. Uiszczenie opłat, o których mowa w ust. 4, jest warunkiem przeprowadzenia dodatkowych dowodów 
w procedurze potwierdzania efektów uczenia się i musi nastąpić przed ich przeprowadzeniem.  

6. Niewniesienie opłat, o których mowa w ust. 4 nie wstrzymuje procedury potwierdzania efektów 
uczenia się w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ale wyklucza przeprowadzenie dodatkowych 
dowodów, o których mowa w ust. 4.  

7. Kandydat nie jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z procedurą potwierdzania efektów 
uczenia się, innych niż określone w niniejszej umowie i dokumentach przygotowanych na jej 
podstawie. 

8. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec zmianie w ramach toczącej się procedury 
potwierdzania efektów uczenia się. 

9. Niewniesienie w wyznaczonym terminie opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może stanowić 
podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Uczelnię. 

 
 

Sposób pobierania opłat 
§ 4 

1. Kandydat wnosi opłaty na rachunek bankowy Uczelni 
...................................................................................................................................................... 

(nazwa banku i numer konta) 
2. Przy dokonywaniu opłat Kandydat zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu bankowego: swoje 

imię i nazwisko oraz rodzaj uiszczanej opłaty. 
3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek 

okoliczności leżących po stronie Kandydata, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego 
numeru rachunku bankowego, braku lub błędnego określenia rodzaju uiszczanej opłaty, imienia 
i nazwiska Kandydata lub innych podobnych powodów. 

4. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni. 
 

 
Czas trwania umowy 

§ 5 
Umowa zostaje zawarta na czas trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się, to jest do dnia 
wydania prawomocnej uchwały właściwej komisji ds. RPL, o której mowa w Regulaminie potwierdzania 
efektów uczenia się. 
 
 

Przetwarzanie danych osobowych 
§ 6 

Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych 
z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).  

 
 

Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy 
§ 7 

1. Umowa wygasa z chwilą zakończenia procedury potwierdzania efektów uczenia się na zasadach 
określonych w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się lub z chwilą śmierci Kandydata. 

2. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed zakończeniem procedury potwierdzania efektów uczenia 
się w przypadku wycofania przez Kandydata wniosku lub pisemnego wypowiedzenia niniejszej 
umowy. 
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Zwrot wniesionych opłat 
§ 8 

1. Wniesione opłaty przeznaczane są na pokrycie kosztów przeprowadzenia procedury potwierdzania 
efektów uczenia i jako takie nie podlegają zwrotowi niezależnie od ostatecznego wyniku procedury.  

2. W przypadku wycofania przez Kandydata wniosku o wszczęcie procedury potwierdzania efektów 
uczenia się w trakcie jej trwania, wniesione opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2, podlegają 
zwrotowi w wymiarze określonym jako suma opłat za nieprzeprowadzone dowody, o których mowa 
w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
 

Zmiana treści umowy 
§ 9 

Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

Postanowienia końcowe 
§ 10 

1. Roszczenia wynikające z niniejszej umowy przedawniają się z upływem trzech lat. 
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd 

powszechny.  
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 
 
Kandydat:                                            Uczelnia: 

 
 


