
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

K/06/2016 Kanclerza WSH  

z dnia 01 września 2016 roku  

 

Umowa o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury 

potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza edukacją 

formalną przy przyjmowaniu na studia do Wyższej Szkoły 

Humanitas w roku akademickim 2016/2017 

 

sporządzona w dniu …………….. 2016 roku w Sosnowcu pomiędzy:  

Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Kilińskiego 43, wpisaną do 

rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 110, NIP 644-24-46-977 

reprezentowaną przez : Aleksandra Dudka – Kanclerza WSH, 

zwaną dalej „Uczelnią”  

a 

 Panią/Panem ………………………, zamieszkałą/ym w ……………………….., PESEL: 

………………………, zwaną/ym dalej „Kandydatem”, 

 zwanymi dalej osobno „Stroną”, łącznie zaś „Stronami”,  

 

o następującej treści: 

Zważywszy, że:  

1. na Uczelni obowiązuje procedura potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza 

edukacją formalną przy przyjmowaniu na studia w roku akademickim 2016/2017 (zwaną 

dalej „procedurą PEU”), której zasady i tryb przeprowadzania określa Regulamin 

potwierdzania efektów uczenia się, zorganizowanego lub niezorganizowanego 

instytucjonalnie poza systemem studiów, stanowiący załącznik numer 1 do Uchwały Nr 



……….. Senatu WSH z dnia …………  roku w sprawie 

…………………………………………………………………;  

2. przeprowadzenie procedury PEU jest odpłatne;  

3. Kandydat złożył wniosek o przeprowadzenie procedury PEU;  

Strony postanawiają co następuje: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Umowa określa warunki odpłatności za usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu 

przez Uczelnię procedury PEU.  

2. Uczelnia zobowiązuje się wobec Kandydata do przeprowadzenia procedury PEU na 

wybrany przez Kandydata kierunek studiów - ………………………………..  

 3. Kandydat zobowiązuje się wobec Uczelni  do terminowego uiszczania opłat związanych z 

przeprowadzeniem procedury PEU.  

 

Opłaty 

§ 2 

1. Rodzaje i wysokość opłat oraz terminy ich płatności określa Regulamin opłat za 

przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza edukacją 

formalną przy przyjmowaniu na studia do Wyższej Szkoły Humanitas w roku akademickim 

2016/2017 (zwany dalej „Regulaminem opłat”), przyjęty Zarządzeniem nr K/06/2016 

Kanclerza WSH  z dnia 01 września 2016 roku  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu opłat za 

przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza edukacją 

formalną przy przyjmowaniu na studia do Wyższej Szkoły Humanitas w roku akademickim 

2016/2017.  

2. Regulamin opłat stanowi załącznik numer 1 do Umowy.  

 

 

Zasady pobierania opłat 

§ 3 

1. Kandydat zobowiązuje się wnosić opłaty związane z przeprowadzeniem procedury PEU w 

formie bezgotówkowej na poniżej wskazany rachunek bankowy Uczelni wskazany dla 

Kandydata: 



…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………  

2. Za dzień dokonania płatności opłat związanych z przeprowadzeniem procedury PEU uważa 

się dzień uznania rachunku bankowego Uczelni.  

3. Ewentualną nadpłatę w zakresie opłat, o których mowa w § 2 ust.1 Uczelnia zwracać 

będzie na pisemny wniosek Kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku.  

 

Zwrot pobranych opłat 

§ 4 

1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przed rozpoczęciem procedury PEU, Kandydat ma 

prawo do zwrotu całości wniesionych opłat.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania procedury PEU Kandydat ma 

prawo do zwrotu części wniesionych opłat, proporcjonalnie do przeprowadzonych czynności 

w procedurze PEU i kosztów poniesionych przez Uczelnię na ich realizację. Rozstrzygnięcie 

w tej sprawie podejmuje Kanclerz WSH.  

3. Negatywny wynik procedury PEU (nieuzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się) nie 

stanowi podstawy do żądania przez Kandydata zwrotu wniesionych opłat.  

4. Zwrot opłat, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na pisemny wniosek 

Kandydata kierowany do Kanclerza WSH. Zwrot opłat dokonywany jest na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku.  

 

Oświadczenia Kandydata 

§ 5 

Kandydat oświadcza, iż:  

a) zapoznał się z Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się, zorganizowanego lub 

niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów, stanowiącym załącznik numer 

1 do Uchwały nr S/02/2015 Senatu WSH z dnia 26 marca 2015  roku w sprawie regulaminu 

potwierdzania efektów uczenia się, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać 

postanowień w nich zawartych;  

b) zapoznał się z treścią Umowy i załączników, będących integralną częścią Umowy, 

akceptuje ich treść i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych.  

 



Obowiązywanie umowy i sposób jej rozwiązania 

§ 6 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej sporządzenia i zostaje zawarta na czas trwania procedury 

PEU.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

które może być dokonane w każdym czasie.  

3. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowa wygasa z chwilą zakończenia procedury PEU.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się właściwe przepisy prawa 

polskiego oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne wydane przez 

uprawnione organy Uczelni.  

2. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

………………………………………………..                                                …………………………………………………………. 

KANDYDAT       UCZELNIA 

 

 

 

Załącznik:  

Regulamin opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się nabytych 

poza edukacją formalną przy przyjmowaniu na studia do Wyższej Szkoły Humanitas w roku 

akademickim 2016/2017 


