
 

Kod kursu:  
POLSKI 

PCKK 

               58-500 Jelenia Góra 
             ul. Wolności 29 

                                                                                                                   tel. 884 381 570  
                                                                            

                                                                                   www.pckk.pl 

 

 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu  ……………………….  w Jeleniej Górze, pomiędzy: 

Centrum Językowym PCKK, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra,  

zwanym w dalszej części umowy CJ PCKK, reprezentowanym przez Jolantę Ratyńską - dyrektora 

a Panią/ Panem* 

Imię ……………………………………     Nazwisko …………………………………   

 

zamieszkałą/-łym …………………………………………………………………………  

 

Środki do kontaktu (proszę wpisać): 

a) telefon  ………………………………   b) adres  e-mail …………………………….. 

 

która/-y w dalszej części zwany jest Słuchaczem 

 
§ 1. 

1) Umowa dotyczy realizacji kursu: JĘZYK POLSKI dla Dorosłych w wymiarze 60 godzin dydaktycznych  
w Centrum Językowym PCKK.  

2) Umowa obowiązuje do momentu ukończenia kursu lub do czasu zgłoszenia rezygnacji z kursu zgodnie z 
warunkami zamieszczonymi w §9. 
 

§ 2. 
1) Jednostka dydaktyczna oznacza 50 minut. 
2) Zajęcia będą odbywały się w systemie jedno spotkanie w tygodniu, po 2 godziny dydaktyczne. 
3) Kurs realizowany jest zgodnie z harmonogramem ustalonym z uczestnikami.  
4) Uczestnicy (grupa) mogą odwołać lub przełożyć zajęcia grupy bez konsekwencji finansowych jeden raz w miesiącu 

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. 
  

§ 3. 
1) Centrum Językowe PCKK zapewnia Słuchaczowi kadrę lektorów o wymaganych kwalifikacjach. 
2) PCKK zobowiązuje się do sprawowania bieżącego nadzoru metodycznego nad lektorami zatrudnionymi w PCKK 

oraz nad sprawną i fachową realizacją programu kursu, w którym uczestniczy Słuchacz. 
3) PCKK zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania  

w tym do systematycznej oceny postępów w nauce Słuchacza  
 

§ 4. 
1) CJ PCKK zapewni Słuchaczowi niezwłoczne przekazywanie informacji mających wpływ na organizację procesu 

dydaktycznego. 
2) CJ PCKK zastrzega sobie prawo do odwołania kursu (odstąpienie od umowy) w terminie 10 dni roboczych po dacie 

rozpoczęcia kursu w przypadku braku dostatecznej liczby chętnych na dany kurs (zgodnej z ofertą przedstawioną 
przez CJ PCKK).  

3) W razie odstąpienia od umowy przez CJ PCKK, Słuchacz otrzyma zwrot wniesionej opłaty za zajęcia odwołane lub 
możliwość udziału w zajęciach innego kursu. O odstąpieniu od umowy CJ PCKK powiadomi Słuchacza pisemnie. 

4) W szczególnym przypadku CJ PCKK ma prawo rozwiązać grupę, proponując Słuchaczowi uczestnictwo w innej 
grupie o tym samym poziomie, a gdyby to było niemożliwe – zwracając Słuchaczowi niewykorzystaną część 
wniesionej przez niego opłaty proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych jednostek lekcyjnych.  



 

 
§ 5. 

OPŁATY 
1) Słuchacz może wybrać dogodną dla siebie formę opłaty za kurs – proszę zaznaczyć wybraną opcję:  

 jednorazowo za cały kurs – 1899,00 PLN,  
 w dwóch ratach – każda po 999,00 PLN 
 opłata w systemie miesięcznym – 288,00 PLN za 4 spotkania, 8 jednostek dydaktycznych w miesiącu. 

2) W przypadku wyboru opłat w systemie miesięcznym, Słuchacz dokonuje opłaty za kurs do 15-go każdego 
miesiąca. 

3) W razie nieobecności Słuchacza na zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie CJ PCKK nie zwraca opłat za 
niewykorzystane przez niego jednostki lekcyjne.  

 
§ 6. 

SPOSOBY PŁATNOŚCI 
1. Słuchacz zobowiązuje się wnosić wymagane płatności za naukę w CJ PCKK przelewem na konto bankowe  

BNP Paribas  95 1750 0012 0000 0000 2297 3231 

2. Na koniec każdego miesiąca CJ PCKK wystawia fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty z tytułu świadczonych 
usług edukacyjnych.  

3. W przypadku zwłoki w zapłacie przez ponad siedem dni, Słuchacz traci prawo do uczestniczenia w zajęciach kursu, 
a umowa może zostać rozwiązana przez CJ PCKK z winy Słuchacza.  

 
§ 7.  

Słuchacz ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu CJ PCKK, powstałe wskutek zawinionego zachowania Słuchacza  
i zobowiązuje się do ich pokrycia na pisemne wezwanie CJ PCKK ze wskazaniem wartości wyrządzonej szkody.  
 

§ 8. 
CJ PCKK nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Słuchacza pozostawione na terenie CJ PCKK. 

 
§ 9. 

1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia złożonym na piśmie 
i doręczonym drugiej stronie.  

2) Każda ze stron może żądać natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku rażących zaniedbań drugiej ze 
stron.  

 
§ 10. 

Słuchacz potwierdza, że został wyczerpująco poinformowany o systemie nauczania, dniach oraz godzinach, w jakich będą 
odbywały się zajęcia. 

 
§ 11. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności.  
§ 12. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie, przez 

PCKK Jolanta Ratyńska,  z siedzibą ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra,  w celu rekrutacji na kurs oraz prowadzenia 

procesu edukacyjnego. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu należy się 

skontaktować tel. 756494161 lub mailem sekretariat@pckk.pl. 

………………………………………….………………….……………  

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 
§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 14. 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

CJ PCKK           Słuchacz 


