
 

 

Договір 
 

Предметом Договору є визначення умов стягнення оплат за освітні послуги, які надає Університет екології та Менеджменту у Варшаві. 
116 / WA / 2021/2022 

 
§ 1. Договір укладено ………………………. між пані / паном ………… .., які проживають: ………………… .. …………… .., вул. …………………… PESEL / Паспорт 
…………… .. надалі Кандидат/Студент, і Університет екології та менеджменту у Варшаві, надалі WSEiZ. 
 
§ 2. WSEiZ, що функціонує як університет, внесений до реєстру недержавних університетів, який веде міністр освіти та науки під № 62, на 
підставі дозволу від 24 липня 1995 р. № DSW 3-0145 -184 / 2 / AM / 95 і має право стягувати плату за освітні послуги, зобов'язується 
забезпечити Студенту умови для розвитку знань, навичок і соціальних компетенцій шляхом надання науково-педагогічного персоналу, а 
також наукової бази, приміщень і бібліотек у відповідно до законодавства, зокрема Закону «Про вищу освіту і науку» від 20 липня 2018 
року (Зак. вісник за 2022 р., ст. 574 із змінами). 
 
§ 3. Сторони одноголосно заявляють, що: 
1. Кандидат/студент зараховується на напрям підготовки: ………………………., І ступінь навчання, що здійснюється за денною/заочною формою 
навчання. 
2. WSEiZ заявляє, що він має юридично необхідний дозвіл на проведення навчання, зазначених у пункті 1 надалі іменовані «дослідження». 
3. Навчання починається з зимового семестру в 2022/2023 навчальному році. 
4. Навчання проводитиметься відповідно до навчальної програми, прийнятої Сенатом WSEiZ, з урахуванням чинних правових норм. 
 
§ 4. Оплати, які зобовязаний сплатити кандидат/студент в день підписання цієї угоди: 
1. оплата реєстраційна в сумі ........ злотих/евро, 
2. вступний внесок у розмірі:  ………… злотих/евро, 
3. оплата за навчання у розмірі двох платежів/семестру/рік 
§   5.  
1. Кандидат/Студент зобов’язується своєчасно сплачувати плату за навчання за кожний навчальний рік та будь-яку іншу плату за освітні 
послуги, пов’язані з навчанням, у розмірі, визначеному наказом ректора WSEiZ про тарифи за освітні послуги, що діють на навчання з 
2022/2023 навчального року (додаток до договору). 
2. Оплата здійснюється в безготівковій формі на банківський рахунок: 
- у польських злотих, необхідно внести на індивідуальний банківський рахунок: …………………………………………………. 
- в ЄВРО, на загальний банківський рахунок SWIFT: BPKOPLPW PL33 1020 1026 0000 1202 0252 3694 
4. WSEiZ не несе відповідальності за наслідки неправильної класифікації платежу внаслідок введення неправильного номера банківського 
рахунку чи інших даних. 
§ 6. Плата за навчання за кожний навчальний рік може бути сплачена в одному з трьох варіантів (на вибір): 
1) 12 частинами щомісяця до 10 числа кожного місяця: 
- для студента, який починає навчання в зимовому семестрі, оплата охоплює такі місяці: IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
- для студента, який розпочинає навчання в літньому семестрі, оплата охоплює такі місяці: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II; 
2) у два семестри: сума 6 місячних внесків 
- у зимовому семестрі плата за навчання до 10 вересня, 
- у літньому семестрі оплата за навчання до 10 березня; 
3) авансом за навчальний рік: всього 12 місячних внесків, 
4) дата першої плати за навчання після зарахування на навчання закінчується 10 вересня, незалежно від обраного варіанту оплати (12 
місячних платежів, 2 семестрові внески або 1 внесок наперед за рік), 
5) якщо останній рік навчання, передбачений навчальним планом, охоплює лише один семестр, плата за навчання за цей рік сплачується 
у розмірі 6 місячних внесків; 
6) якщо кандидат/студент зарахований на навчання після початку занять, перший платіж за навчання є сумою всіх попередніх внесків, 
зазначених у § 6 пункт 1) і повинні бути сплачені на банківський рахунок WSEiZ не пізніше трьох днів з моменту підписання цього договору, 
7) платежі, здійснені Студентом, включаються в погашення дебіторської заборгованості в хронологічному порядку, починаючи з 
найдавнішої, 
8) WSEiZ не зобов'язаний повідомляти студента про прострочені внески з власної ініціативи. 
 
§7.  Кандидат / студент зобов'язаний сплатити повну вартість навчання, незалежно від того, в якому обсязі він або вона використовує 

лекції, бере участь у семінарах або вправах та іспитах, а також проходить стажування. Використовуваний у договорі термін 
«надані освітні послуги» також означає готовність WSEiZ надати їх для Студента. 

§ 8.  У разі затримки платежів кандидат / студент сплачує відсотки в розмірі максимального відсотка за затримку, передбаченого Законом 
- Цивільним кодексом, доки заборгованість не буде погашена. Відсотки у такому ж розмірі будуть нараховані на заборгованість у 
вигляді пені, нарахованих до дня подання позовної заяви відповідно до ст. 482 § 2 Цивільного кодексу. 

§ 9.  У разі відмови від навчання кандидат/студент зобов’язується негайно подати письмову заяву про відмову під страхом недійсності. 
§ 10. Кандидат / Студент зобов'язується негайно подати письмову інформацію про зміну персональних даних, включених до персональної 

анкети. У разі невиконання цього зобов’язання, наслідки невиконання несе Кандидат/Студент. Кореспонденція буде надіслана 
на прізвище та адресу, надані Кандидатом / Студентом. 

§ 11. Кандидат/Студент зобов’язується дотримуватись положень Статуту WSEiZ, Положення про навчання, Правил та інших положень, 
встановлених органами WSEiZ, а у випадку, коли Кандидат/Студент є іноземцем, піклуватися про легалізацію перебування на 
території Республіки Польща протягом усього періоду перебування студента та обов’язкова подача до WSEiZ відповідних 
документів, що підтверджують законність цього перебування. 

 



 

 

§12. Сторони погоджуються, що: 
1) сплачені суми вступного та реєстраційного внеску, як плата за фактично виконану діяльність, не повертаються, за винятком ситуації, 
зазначеної в § 14, 
2) плата за навчання, сплачена наперед, буде повернена у разі розірвання або припинення дії цього договору на банківський рахунок, за 
бажанням Кандидата / Студента, у сумі, зменшеній на повні місячні внески за період, в якому договір був чинним, 
3) у разі затримки платежів або порушення умов цього договору Студент може бути виключений зі списку студентів. Видалення зі списку 
студентів не звільняє Кандидата/Студента від зобов’язання сплатити всі належні суми, нараховані до дати виключення та випливають із 
положень цієї Угоди, 
4) WSEiZ залишає за собою право пред'являти належні йому претензії щодо прострочених платежів, у тому числі через процедури 
стягнення заборгованості, а також у суді, 
5) повторний запис до списку студентів буде можливий після сплати всіх зобов’язань Кандидата/Студента перед WSEiZ та сплати 
належного WSEiZ внеску за повторнe прийняття Студента на навчання, 
6) датою оплати є день зарахування коштів на банківський рахунок WSEiZ, 
7) видача документів, що підтверджують статус Студента, може відбутися після виконання всіх зобов’язань перед WSEiZ, що випливають 
з Положення ректора WSEiZ про тарифи за освітні послуги, що застосовуються під час навчання, 
8) задля відмови від угоди подана заява про відмову від навчання прирівнюється до розірвання договору. Заява про відмову від 
навчання повинна повинна бути у письмовій формі, інакше вона є недійсною, 
9) термін попередження становить один місяць, за винятком пункту 10 § 12, і починається з останнього дня місяця, в якому була подана 
заява про відмову від навчання (тобто договір закінчується в кінці місяця, наступного за місяцем, в якому була подана заява про відмову 
від навчання), 
10) у разі подання письмової заяви про відмову від навчання до 31 серпня 2022 року кандидат/студент виключається зі списку студентів у 
місяці подання заяви та плата за навчання не стягується, 
11) у разі виключення зі списку студентів з будь-якої іншої причини, договір припиняє дію в останній день місяця, в якому відбулося 
відрахування (без дотримання попереджуючого періоду). 

 
§ 13. WSEiZ залишає за собою право відмовитися від запуску напряму/спеціалізації, обраної кандидатом / студентом, запуск якої залежить 

від зарахування відповідної кількості студентів та скільки осіб розпочало навчання за даною спеціалізацією. 
§ 14. WSEiZ залишає за собою право відмовитися від запуску напряму або форми навчання, обраного Кандидатом/Студентом, через 

недостатню кількість кандидатів для навчання, менше 25, зобов’язуючись повернути сплачені суми: вступний внесок, 
реєстраційний внесок і плата за навчання. Письмове повідомлення про відмову від запуску напряму/спеціальності чи форми 
навчання прирівнюється до розірвання контракту зі сторони WSEiZ. 

§ 15. Правила навчання, Правила прийому на навчання на 2022/2023 навчальний рік, Розпорядження про плату за освітні послуги були 
надані кандидату/студенту до підписання договору шляхом надання інформації у Бюлетені публічної інформації, на веб-сайті, і 
кандидат/студент з ними ознайомлений. 

§ 16. Чинний перелік зововязуючих оплат за освітні послуги та заява про вступ на навчання є невід’ємною частиною цієї угоди та були 
надані Кандидату/Студенту. 

§ 17. Договір припиняється у зв'язку з виключенням кандидата / студента зі списку студентів або закінченням навчання. У цьому випадку 
договір припиняється після закінчення дня, зазначеного в рішенні, або дня закінчення навчання. 

§ 18. Договір складений у чотирьох однакових примірниках, по одному для кожної сторони. 
 
 
 
 
 

………………………………………                ……........................................... 
        (Кандидат / Студент) 
  
(від імені WSEiZ)   
 
 
 
 
 
 
 
 ……........................................... 

  (Законний опікун) 
  


