UMOWA
«LiczXXXRejestrWydrukowumowa1»

§ 1.

Umowa zawarta w dniu …….. r. pomiędzy Imię Nazwisko, zamieszkałym/ła w Kod pocz. Miejscowość, ul. Ulica Nr domu zameldowania
m. Nr mieszk. zameldowania, legitymujący/a się dowodem osobistym nr zwanym dalej Słuchaczem, a Wyższą Szkołą Ekologii i
Zarządzania w Warszawie, zwaną dalej WSEiZ.

§ 2.

WSEiZ działająca, jako niepubliczna szkoła wyższa wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni
niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 62) i jako uprawniona do pobierania opłat
za usługi edukacyjne, zobowiązuje się do zapewnienia Słuchaczowi warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności poprzez
udostępnienie kadry naukowo – dydaktycznej oraz bazy naukowej, lokalowej i bibliotecznej w zakresie dwusemestralnych
studiów podyplomowych.
Strony zgodnie oświadczają, że Słuchacz przyjmowany jest na Studia Podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii,
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: WFOSiGW),
których łączny koszt wynosi 3310 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziesięć złotych). Przed podpisaniem umowy Słuchacz
został poinformowany o zakresie dofinansowania studiów podyplomowych z WFOSiGW na dzień zawarcia umowy.
1. Słuchacz zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kształcenie w terminach i wysokości określonych w niniejszej umowie.
2. Opłata Słuchacza za studia podyplomowe, o których mowa w §3, wynosi 860,- zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt
złotych), którą Słuchacz najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi na konto Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z
o.o. (dalej: MAE) Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa 33 2490 0005 0000 4600 8446 1612 (Alior Bank)
podając w tytule przelewu: „Studia Podyplomowe SME – imię i nazwisko słuchacza”.
W przypadku niedotrzymania terminów płatności, Słuchacz zobowiązuje się do zapłacenia odsetek za opóźnienie,
naliczonych od dnia następnego po dacie wymagalności do dnia zapłaty w wysokości 0,044 % za każdy dzień, jednak nie
wyższych niż najwyższe dopuszczalne odsetki zgodnie z obowiązującym prawem.
Rezygnacja ze studiów powinna nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w siedzibie WSEiZ.
Słuchacz zobowiązuje się do bezzwłocznego złożenia pisemnej informacji o zmianie danych osobowych umieszczonych
w kwestionariuszu osobowym.
WSEiZ zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia studiów podyplomowych, z powodu zbyt małej liczby chętnych
(tj. wynoszącej mniej niż 50 osób), zobowiązując się do zwrotu wpłaconej opłaty.
Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz innych przepisów stanowionych
przez organy WSEiZ.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.

§ 11.
§ 12.

Strony zgodnie ustalają, że:
1) zapłacone opłaty za studia, jako opłaty związane z faktycznie poniesionymi kosztami nie podlegają zwrotowi
z wyjątkiem sytuacji określonej w § 8 oraz § 10 ust. 2,
2) opłata za studia może zostać zwrócona w przypadku rezygnacji ze studiów najpóźniej na siedem dni przed ich
planowym rozpoczęciem,
3) w przypadku niedotrzymania terminów płatności lub innego naruszenia warunków niniejszej umowy, słuchacz może
zostać skreślony z listy słuchaczy studium podyplomowego,
4) dniem zapłaty jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy MAE,
5) wydanie dokumentów potwierdzających status słuchacza może nastąpić po wykonaniu wszystkich zobowiązań wobec
WSEiZ,
6) decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy wywiera skutek wypowiedzenia niniejszej umowy.
Regulamin Studiów Podyplomowych oraz kwestionariusz stanowią integralną część niniejszej umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………
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