
Załącznik nr 2 
do Uchwały Senatu PK Nr 29/2015  

z dnia 17 czerwca 2015 r. 
 

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne 
związane z potwierdzaniem efektów uczenia się 
przeprowadzane przez Politechnikę Koszalińską 

 
Umowa zawarta w dniu………………………… pomiędzy stronami: 
 
Panią/Panem…………………………………………………………………………………….. 
 
legitymującą/ym się dowodem osobistym numer…………………….PESEL ………………… 
 
zamieszkałą/ym w  ………………………………………………………………...................... 
 
podającą/ym adres do korespondencji ………………………………………………………….. 
zwaną/ym dalej Osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się, a  
Politechniką Koszalińską zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału / 
Dyrektora Instytutu……………………………………………………………………………..., 
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia 
Rektora (okazane przy podpisaniu)1 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne 
związane z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się na podstawie art. 99 ust. 1 
pkt. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 
j.t.), zwanej dalej Ustawą oraz §…. uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr … z dnia 
17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w 
Politechnice Koszalińskiej.  

 
§ 2 

Uczelnia oświadcza, że: 
1) spełnia wymagania określone w art. 170 e Ustawy, a w tym warunki kadrowe oraz inne 

niezbędne do potwierdzania efektów uczenia się na kierunku……………………………… 
2) potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 
3) w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów 

uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie studiów dla danego kierunku, 
poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych kursów 
przedmiotowych/modułów, form zajęć i praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami 
ECTS. 

 
 



§ 3 
1. Weryfikacji efektów uczenia się dokonuje Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się  

na podstawie założonego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzająca doświadczenie 
zawodowe i związane z nim umiejętności oraz w drodze oceny osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia określonych w programie studiów. 

2. Pozytywna decyzja Dziekana wydana na podstawie opinii Komisji Weryfikującej Efekty 
Uczenia się uzyskanej przez wyżej wymienioną Osobę umożliwia ubieganie się 
o przyjęcie na studia z uwzględnieniem rankingu kandydatów. 

 
§ 4 

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znany jest jej Statut, 
Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej w sprawie organizacji potwierdzania efektów 
uczenia się, Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej w sprawie określania zasad 
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej i wprowadzenia wzorów 
umów, Zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za potwierdzanie efektów uczenia się oraz program kształcenia na kierunku, z którymi  
to dokumentami zapoznała się i je akceptuje. 
 

§ 5 
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązuje się do wniesienia 
opłat ustalonych przez władze Uczelni na zasadach określonych w Ustawie, na rachunek 
bankowy Uczelni wskazany przez podstawową jednostkę organizacyjną przeprowadzającą 
potwierdzanie efektów uczenia się. 
 

§ 6 
1. Wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się 

określa Rektor w drodze zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za potwierdzanie efektów uczenia się, które stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 należy wnieść w ciągu tygodnia od  dnia podpisania 
niniejszej umowy. 

3. Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy 
Uczelni. 

4. Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę  
do odrzucenia wniosku o potwierdzanie efektów uczenia się i uznania rozwiązania 
umowy. 

 
§ 7 

Uczelnia spełniając wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, 
nakłada na Osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się obowiązek pisemnego 
powiadamiania o zmianie jej danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki 
zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Osobę ubiegającą się o potwierdzenie 
efektów uczenia się.  
 



§ 8 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu  
dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
(podpis i pieczęć Przedstawiciela Uczelni)    (czytelny podpis Osoby ubiegającej się  

o potwierdzenie efektów uczenia się) 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach edukacji zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) 
 
 
 
 
………………………………….   ……………………………………… 

(data)      (czytelny podpis Osoby ubiegającej się  
o potwierdzenie efektów uczenia się) 

 
 

 
 
 
 
 
1) na życzenie Osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się Uczelnia wydaje kopię upoważnienia 


