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Umowa nr UO ..….. 

w sprawie świadczenia usług edukacyjnych w „Uniwersytecie Otwartym” 
zawarta w dniu …………………. w Siedlcach pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110), 
przy ul. Konarskiego 2, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez: 
1) Prorektora ds. rozwoju – dr hab. inż. Zbigniewa Karczmarzyka, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora; 
2) Kwestora – mgr Andrzeja Krasuskiego 
a 
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkałym/ą w …………………………………………………………………………………….. 

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……......... nr………………………………………                                                                                                                             

PESEL ……………………………………………………………….… 

Zwanym/ą dalej „Słuchaczem” 

 
I. Przedmiot umowy 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w ramach prowadzonego 
przez Uczelnię „Uniwersytetu Otwartego” na rzecz Słuchacza. 
 
II. Prawa i obowiązki stron 

§ 2 
1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) realizowania zajęć w okresie od października do czerwca danego roku kalendarzowego; 
2) zapewnienia odpowiedniej kadry, która przeprowadzi poszczególne zajęcia; 
3) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych podczas trwania zajęć; 
4) zapewnienia słuchaczowi identyfikatora oraz materiałów niezbędnych do udziału 

w zajęciach. 
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany wcześniej podanych terminów zajęć; 
2) zmiany miejsca odbywania się zajęć. 

 
§ 3 

1. Słuchacz zobowiązuje się do: 
1) zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu Uniwersytetu Otwartego; 
2) terminowego uiszczania czesnego za zajęcia; 
3) informowania Uczelni o każdej zmianie danych osobowych. 

2. Słuchacz oświadcza, że znany jest mu Regulamin Uniwersytetu Otwartego, którego treść 
dostępna jest w Dziale Promocji UPH i na stronie internetowej www.uo.uph.edu.pl. 
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III. Organizacja roku akademickiego 
§ 4 

Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz organizację zajęć określa Regulamin Uniwersytetu 
Otwartego. 
 

§ 5 
1. Zajęcia „Uniwersytetu Otwartego” w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają się 

październiku 2017 r. i kończą się wraz z rozdaniem dyplomów w czerwcu 2018 r. 
2. Szczegółowy rozkład zajęć podawany jest do wiadomości przez rozpoczęciem zajęć na stronie 

internetowej www.uo.uph.edu.pl. 
 

IV. Warunki odpłatności 
§ 6 

1. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach „Uniwersytetu Otwartego” jest odpłatny. 
Wysokość opłaty rocznej w roku akademickim wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt zł) w 
przypadku wpłaty jednorazowej lub 45 zł (słownie: czterdzieści pięć zł) płatne w 2 ratach. 

2. Opłaty ratalne uiszcza się w terminach: 
1) I rata w kwocie 45 zł (słownie: czterdzieści pięć zł) do końca października 2017 r. 
2) II rata w kwocie 45 zł (słownie: czterdzieści pięć zł) do końca lutego 2018. 

3. Opłatę przekazuje się na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. I O/Siedlce o Nr 19 1240 
2685 1111 0000 3656 3195 z dopiskiem „Uniwersytet Otwarty, Imię i nazwisko słuchacza, 
Tytuł kursu”. 

 
§ 7 

1. Uczelnia nie zwraca opłaty za okres nieobecności słuchacza na zajęciach. 
2. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminach określonych w § 6 ust. 2, Uczelnia ma prawo 

naliczać odsetki ustawowe. 
 

§ 8 
1. W przypadku rezygnacji z zajęć przed ich rozpoczęciem, Uczelnia zwraca Słuchaczowi 

wpłaconą opłatę za uczestnictwo w zajęciach. 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach po ich rozpoczęciu, Uczelnia nie zwraca 

opłaty za uczestnictwo w zajęciach. 
 
V. Postanowienia końcowe 

§ 9 
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
2. Uczelnia może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku: 
1) nie uiszczania w terminie opłat za zajęcia; 
2) nie przestrzegania przez Słuchacza postanowień Regulaminu Uniwersytetu Otwartego; 
3) nie wywiązywania się przez Słuchacza z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania do dnia zakończenia zajęć w 
Uniwersytecie. 
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§ 11 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.  
W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu na tej drodze, spory rozstrzygać będzie Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla strony pozywającej. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

SŁUCHACZ                                                                     UCZELNIA 
 


