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Załącznik nr 2 do uchwały nr 239 Senatu SGH 
z dnia 24 września 2014 r. 

 

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI  

ZA KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE  

 

 

zawarta w dniu ....................... w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową 

w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwaną w dalszej części 

umowy Uczelnią, reprezentowaną przez: 

........................................................................................................................................ 

Kierownika kursu dokształcającego  
…………………………………………………………………………………………………, 
    (nazwa kursu dokształcającego oraz numer edycji) 

 

działającego z upoważnienia Rektora SGH, 
a 

Panią/Panem…………………………….......................................................................... 

zam. w ........................................................................................, ul. ..........................., 

legitymującą/ym się dowodem osobistym/paszportem* seria 

..........................................................................., nr…………………………., zwaną/ym 

w dalszej części umowy Słuchaczem. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron 

związanych z udziałem Słuchacza w zajęciach w ramach kursu dokształcającego: 

…………………….………, zwanego w dalszej części umowy kursem.  

                              (nazwa kursu i nr edycji) 

 prowadzonego w…………………………………………………………………………… 

     (nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs) 

 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie art. 160a ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 

572, z późn. zm.) 
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§ 2 

1. Uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach kursu  

w okresie od ............................... do ....................................... 

2. Kurs kończy się wydaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. 

3. Program i harmonogram kursu wraz ze wskazaniem sal, w których odbywają się 

zajęcia, zawiera załącznik nr ... do umowy. 

 

§ 3 

1. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłaty za kurs  

w wysokości: jednorazowo/w ratach* ……… i w terminie …………. na wskazane 

przez Uczelnię konto bankowe. 

2. Opłata za kurs obejmuje: 

1) czesne; 

2) koszty przygotowania pomocy dydaktycznych; 

3) koszty wydania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie, Uczelnia uprawniona jest do 

żądania odsetek ustawowych od zaległej opłaty. 

4. Nieuczestniczenie w zajęciach bez rezygnacji z kursu nie zwalnia Słuchacza od 

obowiązku wnoszenia opłaty zgodnie z umową. 

 

§ 4 

1. Skreślenie Słuchacza z listy słuchaczy oznacza rozwiązanie niniejszej umowy  

z upływem dnia, w którym dokonano skreślenia. Ponowne wpisanie na listę 

słuchaczy możliwe będzie po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat wraz  

z odsetkami i zawarciu nowej umowy. 

2. Słuchacz ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym 

wypowiedzeniem; wypowiedzenie umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez 

Słuchacza oświadczenia o rezygnacji z kursu. 

3. Złożenie przez Słuchacza oświadczenia o rezygnacji z kursu jest równoznaczne  

z wypowiedzeniem niniejszej umowy w dniu, w którym oświadczenie zostało 

złożone albo w dniu późniejszym, wskazanym w oświadczeniu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 – 3, jeżeli Słuchacz wniósł 

opłatę za kurs jednorazowo /w ratach*, Uczelnia dokona zwrotu uiszczonej opłaty 
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pomniejszonej o koszty rekrutacji oraz koszty zajęć, w których Słuchacz 

uczestniczył, w kwocie wyliczonej przez kierownika kursu. 

5. W przypadku nieuruchomienia kursu osobom, które zostały przyjęte na kurs, 

przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości, w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji  

o nieuruchamianiu kursu, jednak nie później niż w terminie do 14 dni po 

planowanej dacie rozpoczęcia kursu. 

6. Osobie, która została przyjęta na kurs, lecz zrezygnowała z jego podjęcia przed 

rozpoczęciem zajęć, przysługuje zwrot opłaty po potrąceniu kosztów rekrutacji, w 

kwocie wyliczonej przez kierownika kursu. 

7. Osobie, która została przyjęta na kurs, lecz zrezygnowała z jego podjęcia już po 

rozpoczęciu zajęć, przysługuje zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej o koszty 

rekrutacji oraz koszty zajęć, w których osoba uczestniczyła, w kwocie wyliczonej 

przez kierownika kursu. 

8. Za dzień rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia do kierownika kursu pisemnego 

oświadczenia Słuchacza albo datę wskazaną w oświadczeniu.  

9. Zwrot opłaty ustalonej zgodnie z ust. 6 i 7 następuje w terminie 14 dni od dnia 

rezygnacji. 

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące zasady funkcjonowania szkół 

wyższych, a także przepisy wewnętrzne wydane przez władze Uczelni. 

2. Podpisując umowę, Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z udostępnionym mu 

zarządzeniem Rektora nr …… z dnia ……. w sprawie odpłatności za niektóre 

dokumenty z przebiegu studiów wydawane w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy dostępnym na stronie 

internetowej Uczelni - www.sgh.waw.pl. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej wypowiedzenie oraz rozwiązanie, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa została zawarta na czas trwania kursu, którego dotyczy, zgodnie z § 2.  

 

 

http://www.sgh.waw.pl/
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§ 7 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

          Słuchacz              Kierownik kursu 

        ……………………………………… 

           (nazwa kursu i numer edycji)  

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

(podpis)            (podpis i pieczęć imienna kierownika) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię moich danych osobowych 

obejmujących: imiona i nazwisko oraz adres do korespondencji, w celu realizacji 

uprawnienia Uczelni do monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów 

zgodnie z art. 13b ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 

 

 

 

                   Słuchacz 

          …………….……..… 
           (podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


