
UMOWA O ŚWIADCZENIE  USŁUG EDUKACYJNYCH 

- KURSU …………………………………..  

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  WE  WROCŁAWIU 

 

Umowa zawarta w dniu ……………………………………. pomiędzy Stronami: 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław zwanym 

dalej Uczelnią, reprezentowanym przez prorektora ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. 

inż. Józefa Sowińskiego, a Panem / Panią 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………..……….. 

Adres zameldowania /zamieszkania: ………………………………………………………… 

legitymującą / legitymującym się dowodem osobistym: Seria ……..  Numer …………..… 

PESEL:……………………..………… 

podającą / podającym do korespondencji adres: …………………………………………...... 

tel. kontaktowy …………………… e-mail ……….………………………………………… 

zwaną /zwanym dalej Uczestnikiem/ opiekunem prawnym Uczestnika1 następującej treści: 

§ 1 

 

Uniwersytet zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych w zakresie kształcenia na 

kursie …………………….. prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 

zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, a uczestnik/opiekun prawny 

uczestnika kursu wniesienia opłaty za te usługi. 

 

§ 2 

Uczestnikiem kursu jest: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

 

§ 3 

 

1. Uczelnia oświadcza, że warunki kursu są określone zgodnie z podstawą programową 

przedmiotu. 

2. Podjęty przez Uczestnika kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu 

……………………………………… na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  

3. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu ……………………….. na 

Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest uzyskanie zaliczenia określonego przez 

prowadzącego kurs oraz co najmniej 90% frekwencja na zajęciach potwierdzona 

podpisem na liście obecności oraz dokonanie wszystkich opłat za kurs. Usprawiedliwienie 

ewentualnej nieobecności może nastąpić poprzez wskazanie i udokumentowanie 

okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach. 

 

 

 

                                                           
1 Osoby pełnoletnie wypełniają zobowiązanie we własnym imieniu. W imieniu osób niepełnoletnich 

zobowiązanie podejmują opiekunowie prawni. Niewłaściwie skreślić  



§ 4 

1. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika1 zobowiązuje się do wnoszenia opłat na kurs 

……….. Całkowity koszt wynosi 1080,00 zł (tysiąc osiemdziesiąt złotych 00/100). Cena 

zawiera organizację procesu nauczania, opłatę za materiały dydaktyczne oraz materiały 

niezbędne do realizacji zajęć i wydanie zaświadczenia. Obowiązująca cena nie ulegnie 

zmianie w trakcie trwania niniejszej edycji kursów.  

2. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław, nr konta 62102052420000210200292045 

z dopiskiem: ……………………………………… 

3. Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć – najpóźniej do dnia 20 listopada 2016 r. 

4. W przypadku nie uiszczenia w terminie opłaty, Uczelnia wystąpi do uczestnika/opiekuna 

prawnego uczestnika1 z pisemnym wezwaniem do uiszczenia zapłaty w terminie 3 dni od 

daty doręczenia wezwania pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu. W przypadku 

upływu wyznaczonego dodatkowego terminu do wniesienia opłaty, uczestnik kursu 

…………………………  zostanie skreślony z listy uczestników kursu. 

 

§ 5 

Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia kursu ………………………………………. 

wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na 

uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika obowiązek pisemnego jej powiadamiania o 

zmianach jego danych osobowych (np. zmiana adresu, nr telefonu, adresu elektronicznego), 

zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania dopełnienia tego obowiązku obciążać 

będą Uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika1. 

 

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na kursie 

………………………..z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 tego paragrafu. 

2. Uczestnikowi/opiekunowi prawnemu uczestnika1 przysługuje prawo do rozwiązania 

umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, które rozpoczyna bieg od następnego 

dnia po doręczeniu wypowiedzenia. Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga formy 

pisemnej i podania przyczyn rozwiązania umowy. 

3. W przypadku skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu ………………. umowa 

wygasa. 

4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie 

umowy z wyjątkiem jej wygaśnięcia spowodowanego zakończeniem kursu 

………………………………powoduje zwrot części wniesionej opłaty za kurs 

proporcjonalnie pomniejszonej o koszt odbytych zajęć i portoryjnych. 

5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wynik 

egzaminu maturalnego, zdawanego przez Uczestnika kursu. 
 

§ 7 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby realizacji zadań Uczelni.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

…………………………………………..    …………………………………………… 
   Uczestnik/ opiekun prawny Uczestnika1                    Prorektor ds. studenckich i edukacji   


