
 

REGULAMIN  

MIESIĘCZNEGO INTENSYWNEGO KURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie  
 
 
 

1. Regulamin ustala ogólne zasady Miesięcznego intensywnego kursu języka polskiego, wchodzącego w 

skład pakietu pomocy dla kandydatów z Ukrainy,  zwanego dalej kursem, organizowanego przez Wyższą 

Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zwaną dalej WSEiZ. 

2. Do udziału w Kursie może być zakwalifikowana osoba, która: 

1) jest obywatelem Ukrainy, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła na terytorium Polski z Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 

2) nie była studentem WSEiZ; 

3) złożyła wymagane dokumenty na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia w terminie do 15 

lipca 2022 roku;  

4) dokonała akceptacji Regulaminu kursu; 

5) złożyła oświadczenie, że bierze udział w miesięcznym intensywnym kursie języka polskiego 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, którego cena wynosi 255 EUR.  

6) wpłaciła na rachunek bankowy WSEiZ kaucję w wysokości 255 EUR za kurs. Kaucja zostanie 

zwrócona pod warunkiem ukończenia pierwszego roku studiów w WSEiZ. 

3. Opłata za kurs w wymiarze 80 godzin lekcyjnych wynosi 255 EUR. 

4. Każdemu Kursantowi przysługuje 100% bonifikaty opłaty za kurs. Bonifikata przyznawana jest z góry, przed 

rozpoczęciem Kursu. 

5. Warunkiem utrzymania 100% bonifikaty jest: 

1) 80% obecność na zajęciach; 

2) akceptacja niniejszego Regulaminu; 

3) ukończenie kursu; 

4) ukończenie pierwszego roku studiów.  

6. Bonifikata, o której mowa w punkcie 4. zostaje cofnięta w przypadku, gdy Kursant: 

1) uzyskał poniżej 30% wyniku ze sprawdzianów warunkujących zaliczenie kursu; 

2) został skreślony z listy Kursantów; 

3) zrezygnował z kursu  7 dni przed rozpoczęciem kursu lub w terminie późniejszym; 

4) został skreślony z listy studentów w trakcie pierwszego roku studiów. 
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7. Do podstawowych obowiązków Kursanta należy: 

1) przestrzeganie przepisów obowiązujących w WSEiZ; 

2) uczęszczanie na zajęcia oraz przygotowywanie się do nich zgodnie ze wskazówkami lektora; 

3) zgłaszanie zmian w danych osobowych, a w szczególności zmiany adresu zamieszkania, adresu do 

korespondencji, numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej; 

4)  uczestnictwo w sprawdzianach warunkujących zaliczenie kursu; 

5) przestrzeganie przepisów BHP; 

6) przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu. 

8. Kursant przyjmuje do wiadomości, że lektor języka polskiego będzie każdorazowo sprawdzał listę 

obecności na zajęciach i przekazywał informacje do Biura Współpracy Międzynarodowej WSEiZ. 

9. WSEiZ zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kursu, o którym mowa w punkcie 1, którego 

uruchomienie jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kursantów i podjęcia przez nich nauki 

na kursie. 

10. Rektor ma prawo do skreślenia Kursanta z listy uczestników kursu w przypadkach rażącego naruszenia 

Regulaminów obowiązujących na terenie WSEiZ lub miejsc wyznaczonych przez WSEiZ. 

11. Po ukończeniu kursu, Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

12. Regulamin wchodzi w życie od dnia 4 maja 2022 roku. 

Akceptuję warunki Regulaminu 

 
 
 ……........................................... 
   (Podpis Kursanta) 

 
 

……………………………………………………………… 
  W imieniu Kursanta  (Podpis Opiekuna prawnego) 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałełam/em się z Regulaminem Miesięcznego intensywnego kursu 

języka polskiego i wyrażam zgodę na naliczenie pełnej opłaty za kurs w wysokości 255 EUR 

w przypadku niewywiązania się z punktu 5 i 6 niniejszego Regulaminu.  

 

Warszawa, dn. …………………………………………      

 
 
 ……........................................... 
   (Podpis Kursanta) 

 
……………………………………………………………… 

  W imieniu Kursanta  (Podpis Opiekuna prawnego) 
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РЕГЛАМЕНТ МІСЯЧНОГО ІНТЕНСИВНОГО КУРСУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

В УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ВАРШАВІ 

 

1. Положення визначає загальні правила місячного інтенсивного курсу з польської мови, який 

входить до промо-пакету домопоги для кандидатів з України, званого далі "Курсом", 

організованого Університетом екології та менеджменту у Варшаві, надалі WSEiZ. 

2. До участі в курсі може бути закваліфікована особа, яка:  

1) є громадянином України та після 24 лютого 2022 року прибула на територію Польщі з України 

у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави; 

2) не була студентом WSEiZ; 

3) подала необхідні документи на перший семестр навчання першого ступеня в терміні до 15 

липня 2022 року. 

4) прийняла постанови Регламента; 

5) подала заяву, що бере участь у місячноми інтенсивному курсі з польської мови в Університеті 

екології та менеджменту у Варшаві, вартість якого становить 255 євро. 

6) сплатила депозит у розмірі 255 євро за курс на банківський рахунок WSEiZ. Завдаток буде 

повернувся після закінчення першого року навчання у WSEiZ. 

3. Вартість за курс у вимірі 80 лекційних годин  становить 255 євро. 

4. Кожен студент має право на 100% знижку на вартість курсу. Знижка надається 

заздалегідь, до початку курсу. 

5. Умовою збереження 100% знижки є: 

1) обов'язкове відвідування 80% занять; 

2) прийняття цього Регламенту; 

3) завершення курсу; 

4) закінчення першого року навчання. 

6. Знижка, зазначена в пункті 4, скасовується, якщо Студент: 

1) отримав нище ніж 30 % з заліків та тестів, які є умовою зарахування курсу 

2) був викреслений зі списку Курсантів; 

3) відмовися від курсу за 7 днів до початку курсу або пізніше; 

4) виключений зі списку студентів першого року навчання. 

7. Основними обов'язками студента є: 

1) дотримання чинних у WSEiZ нормативних актів; 

2) відвідування занять і підготовка до них відповідно до вказівок викладача; 

 

  



 

 

 

3) повідомлення про зміни персональних даних, зокрема про зміну адреси проживання, адреси 

для листування, контактного номера чи електронної пошти; 

4) участь у заліках, які обумовлюють закінчення курсу; 

5) дотримання правил охорони праці. 

6) дотримання правил цього Регламенту 

8. Студент ознайомлений з інформацією, що вчитель польської мови завжди перевірятиме список 

відвідуваності під час занять і надаватиме інформацію до відділу міжнародної співпраці WSEiZ. 

9. WSEiZ залишає за собою право відмовитися від запуску курсу, зазначеного в пункті 1, запуск якого 

залежить від зарахування відповідної кількості студентів і кількості осіб, які розпочали навчання на 

курсі. 

10. Ректор має право відрахувати студента зі списку слухачів у разі грубого порушення Положення, що 

діє у WSEiZ або місцях, визначених WSEiZ. 

11. Після закінчення курсу курсант отримує сертифікат про проходження курсу. 

12. Положення набирає чинності з 04 травня 2022 року. 

 

             Я приймаю умови Регламенту 

 
 
 
 ……........................................... 
                                                                                                                                                                          (Підпис курсанта) 
 

 
 
 

……………………………………………………………… 
  Від імені студента (Підпис законного опікуна) 

 

Я підтверджую, що ознайомився/ознайомилася з Правилами місячного інтенсивного 

курсу польської мови та згоден на стягнення з мене повної вартості курсу в розмірі 255 

євро у разі невиконання пункту 5 та 6 цих Правил. 

 

Варшава, дня…………………………………………     

 
 
 
 ……........................................... 
                                                                        (Підпис курсанта) 

 
……………………………………………………………… 

  Від імені студента (Підпис законного опікуна) 

 

 


