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Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego 

telefon: +48 81 537 58 45, e-mail: wczesne.wspomaganie@mail.umcs.pl 

UMOWA NR ………………….. O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH 
PODYPLOMOWYCH „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY” 
 
zwaną dalej: „Umową” 
zawartą w dniu ………………... pomiędzy: 
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, 
NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353,  
reprezentowanym przez ……………………………. na podstawie pełnomocnictwa nr …………………… 
z dnia …………… 
zwanym dalej „Organizatorem studiów” 
a 
Panią/Panem …………………………………………….….…………………………………... 
zamieszkałą/zamieszkałym przy ul. ……………………………………………………………. 
miejscowość i kod:………………………………………………………………….…………... 
posiadającą/posiadającym nr PESEL:…………………………………………………………... 
zwaną/ym dalej „Słuchaczem” 
 

§ 1 
Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

1) Zadanie – organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, 
kwalifikacyjnych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”. Zadanie  
finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki, w ramach umowy Nr 
MEiN/2022/DWEW/126, 

2) Regulamin - Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

3) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 
poz. 1668 z późn. zm.), 

4) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145 ze 
zm). 

 
§ 2 

1. W ramach Umowy, Organizator studiów zobowiązuje się do:  
1) zorganizowania i zrealizowania czterosemestralnych, kwalifikacyjnych studiów 

podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”, zgodnie z 
uchwalonym programem studiów, 

2) pokrycia kosztów zajęć dydaktycznych ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Organizator 
studiów nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia, 

3) przestrzegania praw Słuchacza przewidzianych w Regulaminie, 
4) zapewnienia kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi 

prowadzonych zajęć, sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji 
programu studiów podyplomowych,  

5) nadania dostępów do odpowiednich technologii informatycznych w Uniwersytecie (Wirtualny 
Kampus, MS TEAMS), 

6) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej studiów podyplomowych, 
7) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów podyplomowych, 
8) zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu zgodnie z 

obowiązującymi zasadami, 
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9) wydania, na prośbę Słuchacza, zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych, 
10) wydania świadectwa po ukończeniu studiów podyplomowych. 

 
2. W ramach Umowy, Słuchacz zobowiązuje się do: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych, określonych programem studiów 
podyplomowych oraz uzyskania wymaganych programem studiów zaliczeń i egzaminów, 

2) składania podpisów na listach obecności w trakcie zajęć, potwierdzania odbioru materiałów 
szkoleniowych oraz potwierdzeniu odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 

3) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa, Regulamin, a także 
akty wewnętrzne Uniwersytetu i przepisy porządkowe. W razie sprzeczności między 
postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 1 
pkt. 2, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, 

4) pisemnego powiadamiania Organizatora studiów o zmianie danych osobowych zawartych                              
w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania tego obowiązku 
obciążać będą Słuchacza. 

 
§ 3 

 
Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego 
postanowień. 
 

§ 4 
 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w studiach przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, Słuchacz 

nie ponosi kosztów rezygnacji. 
2. W przypadku niewywiązania się przez Słuchacza z obowiązków wskazanych w niniejszej Umowie, 

Organizator studiów może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Słuchacza. 
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane drogą mailową oraz tradycyjną na adresy 
podane w kwestionariuszu osobowym. 

3. Przed złożeniem oświadczenia przewidzianego w ust. 2 Organizator wysyła na adres mailowy 
pismo informujące o zaistnieniu przesłanek do złożenia oświadczenia. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy w toku trwania studiów, z wyłącznej winy Słuchacza, Słuchacz 
zapłaci Organizatorowi studiów karę umowną wynoszącą 10% wartości niewykorzystanych godzin 
zajęć uwzględnionych w programie studiów, przy założeniu, że do rozwiązania Umowy doszło w 
dniu złożenia stosowanego oświadczenia lub rozwiązania przez Organizatora studiów umowy ze 
Słuchaczem w trybie natychmiastowym, a niewykorzystane godziny liczone są od pierwszej 
godziny zjazdu następującego po rozwiązaniu Umowy. Strony zgodnie ustalają, iż wartość 1 
godziny akademickiej zajęć przypadającej na Słuchacza wynosi 15 zł brutto. 

5. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Organizatora studiów przewyższy wysokość 
kar umownych, o których mowa w ust. 4, Organizator studiów może dochodzić od Słuchacza 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody. Wygaśniecie Umowy nie 
powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania. 

6. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od przesłania wezwania do zapłaty przez Organizatora 
studiów, przelewem na konto wskazane w wezwaniu. 

 
§5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2023 
roku. 

2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio Regulamin, przepisy 

Ustawy, Kodeks cywilny. 
4. Spory związane z realizacją Umowy, Organizator studiów oraz Słuchacz będą się starali 

rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby strony pozwanej. 
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5. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora studiów, których nie dało się 
przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które skutkują niemożliwością realizacji Zadania, 
Organizator studiów zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Organizatora 
studiów i Słuchacza. 

7. Niniejsze załączniki stanowią integralną część Umowy: 
1) Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, 
2) Oświadczenie RODO dla Słuchacza. 

 
 
 
             Słuchacz       Organizator studiów 
 
 
 
_________________________________         _________________________________                   
           Czytelny podpis                                 Podpis i pieczęć 
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Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla celów udziału w zadaniu – 
organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych „Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka i wsparcia rodziny, w ramach nr MEiN/2022/DWEW/126. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016 r.), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019 r. poz. 1781) dalej 
„RODO”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej informuje, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: abi@umcs.lublin.pl 
lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi procesu zawierania umowy oraz w związku z realizacją tej umowy, 
a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pana/Pani 
pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w następujących celach: 
− potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych, oraz dokumentacji realizacji zadania przez Uniwersytet zgodnie z umową z Ministrem 
Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/126. 
− niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), 
− konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
− niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych 
osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w Zadaniu. 
6. Dane osobowe Pana/Pani mogą zostać powierzone Ministerstwu Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 13, 00-926 Warszawa. 
7. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu, określonego w pkt. 3 w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące 
kryteria: 
− czasu obowiązywania umowy, 
− przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, 
− okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. 
8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 
9. Dane Słuchacza nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
10. Dane Słuchacza nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
11. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: 
− dostępu do swoich danych osobowych, 
− żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, 
− żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
− żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, 
− wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe, znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl 
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy, a konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości zawarcia Umowy. 
13. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
               (imię i nazwisko słuchacza, data, podpis) 


