
 

       

Zarządzenie nr 45/2016 
z dnia 22 lipca 2016 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za postępowanie związane 
z potwierdzeniem efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 
Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3a i art. 99 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.), § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm. oraz Regulaminu 
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wprowadzonego 
uchwałą nr 415/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzam, co następuje:    

 
§ 1 

Wprowadza się wzory umów o warunkach odpłatności za postępowanie związane  
z potwierdzeniem efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: 
1) wzór umowy o warunkach odpłatności za przeprowadzenie pierwszego etapu postępowania 

(wstępnej oceny merytorycznej) – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia; 
2) wzór umowy o warunkach odpłatności za przeprowadzenie drugiego etapu postępowania  

(zasadniczej oceny merytorycznej) – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

                                                                                                 z upoważnienia Rektora 

                                                                                               Prorektor ds. Rozwoju Uczelni     

                                                                                              Prof. dr hab. Dariusz Nowak 
 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika (zarządzenie nr 8/2014 ze zm.) 
- intranet UM w Łodzi, 
- BIP UM w Łodzi. 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2016 
z dnia 22 lipca 2016 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
 

(WZÓR) 
 

UMOWA 
 

o warunkach odpłatności za przeprowadzenie pierwszego etapu postępowania związanego  
z potwierdzeniem efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

 
zawarta w Łodzi w  dniu ………………………………………..  20……..……. r.  pomiędzy: 
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, reprezentowanym przez: 
doradcę ds. potwierdzania efektów uczenia się – ………………………………………………. działającego  
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanym dalej Uniwersytetem,  
a  
Panem/Panią …………………………………………………………………………………………………... 
PESEL: ………………………………………………………...……………………………………………….. 
seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………..……………………. 
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………….............. 
adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………….............. 
zwanym dalej Kandydatem. 

 
Definicje umowne  

 
§ 1 

Użyte w umowie określenia oznaczają:  
1) potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się 

zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego 
instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych; 

2) ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  
poz. 572, ze zm.); 

3) Regulamin – Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
(uchwała nr 415/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za przeprowadzenie pierwszego etapu 
postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się na kierunku …………………..........., 
studiach pierwszego stopnia/drugiego stopnia, o profilu kształcenia ………………….………..∗, na Wydziale 
……………..………………………. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „pierwszym 
etapem postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się”, obejmującego wstępną ocenę 
merytoryczną dokumentacji złożonej przez Kandydata. 
 

 
 

                                                           
∗ Określić poziom i profil kształcenia. 



 

Oświadczenia stron  
 

§ 3 
1. Uniwersytet oświadcza, że Wydział ……………………………………. spełnia wymagania niezbędne 

do potwierdzenia efektów uczenia się na kierunku, o którym mowa w § 2, określone w art. 170e ust. 1 
ustawy. 

2. Kandydat oświadcza, że zapoznał się z przepisami Regulaminu, w tym z zasadami, warunkami  
i trybem potwierdzania efektów uczenia się. 

 
Zobowiązania stron  

 
§ 4 

1. Uniwersytet zobowiązuje się do przeprowadzenia, na wniosek Kandydata, zgodnie z przepisami 
Regulaminu, pierwszego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

2. Kandydat zobowiązuje się do: 
1)  wniesienia opłaty za przeprowadzenie pierwszego etapu postępowania związanego  

z potwierdzeniem efektów uczenia się – w wysokości i terminie określonych w niniejszej umowie; 
2)  pisemnego powiadomienia Uniwersytetu o zmianie swoich danych osobowych zawartych  

w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania oraz adresu wskazanego jako adres  
do korespondencji. 

 
Zasady pobierania opłat 

 
§ 5 

1. Za przeprowadzenie pierwszego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się 
Kandydat zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości ………… zł (słownie: ……………….. zł),  
w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z zarządzeniem nr…./20……... z dnia 
……………………. r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, Kandydat wnosi na rachunek bankowy Uniwersytetu: …………………..  
3. Za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Uniwersytetu. 
4. W przypadku uchybienia terminowi do wniesienia opłaty Uniwersytet obciąży Kandydata ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie. 
5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek 

okoliczności leżących po stronie Kandydata, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru 
rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.  

6. Wniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przeprowadzenia pierwszego etapu 
postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

 
Zwolnienie z opłat 

 
§ 6 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kandydata, Rektor może zwolnić Kandydata  
w całości lub w części z opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1. 
 

Termin obowiązywania umowy 
 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania 

związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 
2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia pierwszego etapu postępowania związanego  

z potwierdzeniem efektów uczenia się 
 



 

Rozwiązanie umowy 
 

§ 8 
1. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku: 

1)  złożenia przez Kandydata pisemnego oświadczenia  o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów 
uczenia się; 

2)  niewniesienia przez Kandydata w wymaganym terminie opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1 –  
po uprzednim wezwaniu Kandydata do wniesienia zaległej opłaty. 

2. W przypadku złożenia przez Kandydata oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,  
po rozpoczęciu pierwszego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się, 
Kandydat zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania, poniesionych przez Uniwersytet  
do dnia złożenia przez Kandydata ww. oświadczenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez 
Kandydata pisemnego oświadczenia  o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 
Wypowiedzenie umowy 

 
§ 9 

Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

Zwrot wniesionych opłat 
 

§ 10 
1. W przypadku rozwiązania umowy z powodu złożenia przez Kandydata pisemnego oświadczenia  

o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, Kandydatowi przysługuje zwrot 
wniesionych opłat, pomniejszonych o koszty pierwszego etapu postępowania związanego 
z potwierdzeniem efektów uczenia się, poniesione przez Uniwersytet do dnia rozwiązania umowy. 

2. Kandydatowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w całości w przypadku złożenia przez Kandydata 
pisemnego oświadczenia o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się przed 
rozpoczęciem pierwszego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11 
1. Podpisanie przez Kandydata niniejszej umowy jest równoznaczne z akceptacją jej warunków,  

w tym wysokości i zasad wnoszenia opłat za przeprowadzenie pierwszego etapu postępowania 
związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy, przepisy wykonawcze  

do ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne Uniwersytetu, a w zakresie w nich 
nieuregulowanym – przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
          ………………………………..                                           …………………………………      
  
                     Uniwersytet          Kandydat                                         
 

 

 
 



 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2016 
z dnia 22 lipca 2016 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
(WZÓR) 

 
UMOWA 

 
o warunkach odpłatności za przeprowadzenie drugiego etapu postępowania związanego  

z potwierdzeniem efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  
 
zawarta w Łodzi w  dniu ………………………………………..  20……..……. r.  pomiędzy: 
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, reprezentowanym przez: 
doradcę ds. potwierdzania efektów uczenia się – ……………………………………………….. działającego 
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanym dalej Uniwersytetem,  
a  
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………....... 
PESEL: ………………………………………………………...……………………………………………….. 
seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………..……………………. 
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….. 
adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………..  
zwanym dalej Kandydatem. 
 

Definicje umowne  
 

§ 1 
Użyte w umowie określenia oznaczają:  
1) potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się 

zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego 
instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych; 

2) ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  
poz. 572, ze zm.); 

3) Regulamin – Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
(uchwała nr 415/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za przeprowadzenie drugiego etapu 
postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się na kierunku …………………………...... , 
studiach pierwszego stopnia/drugiego stopnia, o profilu kształcenia ……………………………………....∗, 
na Wydziale …………………………………… Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „drugim 
etapem postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się”, obejmującego zasadniczą ocenę 
merytoryczną deklarowanych przez Kandydata efektów uczenia się, w tym przeprowadzenie 
egzaminu/egzaminów …….………………………………………………………………. oraz weryfikację  
i potwierdzenie efektów uczenia się.  

 
 

                                                           
∗ Określić poziom i profil kształcenia. 



 

Oświadczenia stron  
 

§ 3 
1. Uniwersytet oświadcza, że Wydział …………………… spełnia wymagania niezbędne do potwierdzenia 

efektów uczenia się na kierunku, o którym mowa w § 2, określone w art. 170e ust. 1 ustawy. 
2. Kandydat oświadcza, że zapoznał się z przepisami Regulaminu, w tym z zasadami, warunkami  

i trybem potwierdzania efektów uczenia się. 
 

Zobowiązania stron  
 

§ 4 
1. Uniwersytet zobowiązuje się do przeprowadzenia, na wniosek Kandydata, zgodnie z przepisami 

Regulaminu, drugiego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 
2. Kandydat zobowiązuje się do: 

1)  wniesienia opłaty za przeprowadzenie drugiego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem 
efektów uczenia się – w wysokości i terminie określonych w niniejszej umowie; 

2)  pisemnego powiadomienia Uniwersytetu o zmianie swoich danych osobowych zawartych  
w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania oraz adresu wskazanego jako adres  
do korespondencji. 

 
Zasady pobierania opłat 

 
§ 5 

1. Za przeprowadzenie drugiego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się 
Kandydat zobowiązuje się wnieść opłaty w wysokości:  
1) za przeprowadzenie  egzaminu/egzaminów ………………………………………. – …………..… zł  

(słownie: ………... zł),  
2) za weryfikację i potwierdzenie efektów uczenia się – …………..… zł  (słownie: …………. zł) 
–   łącznie …………..… zł  (słownie: ………………. zł), w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy, zgodnie z zarządzeniem nr….../20………... z dnia ……………………. r. Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, Kandydat wnosi na rachunek bankowy Uniwersytetu: ………………..  
3. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Uniwersytetu. 
4. W przypadku uchybienia terminowi do wniesienia opłat Uniwersytet obciąży Kandydata ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie. 
5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek 

okoliczności leżących po stronie Kandydata, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego 
numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.  

6. Wniesienie opłat, o których mowa w ust. 1, jest warunkiem przeprowadzenia drugiego etapu 
postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

 
Zwolnienie z opłat 

 
§ 6 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kandydata, Rektor może zwolnić Kandydata  
w całości lub w części z opłat, o których mowa w § 5 ust. 1. 
 

Termin obowiązywania umowy 
 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres przeprowadzenia drugiego etapu postępowania 

związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 



 

2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia drugiego etapu postępowania związanego  
z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

 
Rozwiązanie umowy 

 
§ 8 

1. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku: 
1)  złożenia przez Kandydata pisemnego oświadczenia  o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów 

uczenia się; 
2)  niewniesienia przez Kandydata w wymaganym terminie opłat, o których mowa w § 5 ust. 1 –  

po uprzednim wezwaniu Kandydata do wniesienia zaległej opłaty. 
2. W przypadku złożenia przez Kandydata oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po rozpoczęciu 

drugiego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się, Kandydat 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania, poniesionych przez Uniwersytet do dnia złożenia 
przez Kandydata ww. oświadczenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez 
Kandydata pisemnego oświadczenia  o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 
Wypowiedzenie umowy 

 
§ 9 

Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

Zwrot wniesionych opłat 
 

§ 10 
1. W przypadku rozwiązania umowy z powodu złożenia przez Kandydata pisemnego oświadczenia  

o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, Kandydatowi przysługuje zwrot 
wniesionych opłat, pomniejszonych o koszty drugiego etapu postępowania związanego  
z potwierdzeniem efektów uczenia się, poniesione przez Uniwersytet do dnia rozwiązania umowy. 

2. Kandydatowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w całości w przypadku złożenia przez Kandydata 
pisemnego oświadczenia o wycofaniu wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się przed 
rozpoczęciem drugiego etapu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

1. Podpisanie przez Kandydata niniejszej umowy jest równoznaczne z akceptacją jej warunków,  
w tym wysokości i zasad wnoszenia opłat za przeprowadzenie drugiego etapu postępowania 
związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy, przepisy wykonawcze  

do ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne Uniwersytetu, a w zakresie  
w nich nieuregulowanym – przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
          ………………………………..                                           …………………………………      
                     Uniwersytet          Kandydat                                        
 


