
UMOWA nr ……………………. / 20…………. 
O świadczenie usługi edukacyjnej świadczonej przez Akademickie Studium Przygotowawcze

WWSIS „Horyzont” 

zawarta w dniu ……………………….. we Wrocławiu pomiędzy: 
Wrocławską Wyższą  Szkołą  Informatyki  Stosowanej,  ul.  Słubicka 29-33,  53-615 Wrocław,
reprezentowaną przez: Kanclerza WWSIS - mgr inż. arch. Iwonę Buś-Czerwińską, zwaną dalej
„Uczelnią” 
a 
Panią/Panem …………………………………………………………………………………………..
zamieszkałą/łym pod adresem: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
legitymującą/cym się paszportem/dowodem osobistym (seria, nr) ……………………..……………
obywatelką/obywatelem (nazwa kraju) ……………………………………………………………….
zwaną/ym dalej „Słuchaczem”. 

Przedmiot umowy 
§1 

1.  Przedmiotem umowy są  warunki  odpłatności  za  usługę  edukacyjną  w postaci  intensywnego
kursu języka angielskiego lub polskiego zwaną dalej „Kursem” oraz wzajemne prawa i obowiązki
stron. 
2.  Uczelnia  zobowiązuje  się  wobec  Słuchacza  do  realizacji  programu  nauczania  Kursu
obejmującego  300  godzin  lekcyjnych na  poziomie  A2  (grupa  początkująca)  lub  B1  (grupa
zaawansowana) w trakcie jednego roku akademickiego. 
3. W ramach Kursu Uczelnia zapewnia Słuchaczowi: 

• zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego lub polskiego, 
• bezpłatne korzystanie z biblioteki, czytelni oraz Internetu na terenie Uczelni, 
• zaświadczenie o przyjęciu na Kurs upoważniające do uzyskania wizy studenckiej oraz karty

pobytu w Polsce w czasie trwania Kursu. 
4. Słuchacz zobowiązuje się wobec Uczelni do terminowego uiszczenia opłaty za kurs, o której
mowa w §2 umowy. 
5. Słuchacz powinien złożyć w Uczelni następujące dokumenty: 

• wypełniony kwestionariusz kandydata (formularz Uczelni), 
• kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, 
• podpisaną umowę (w dwóch egzemplarzach), 
• w przypadku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na podjęcie nauki

w ramach kursu językowego organizowanego przez Akademickie Studium Przygotowawcze
WWSIS „Horyzont”. 

Opłaty za Kurs 
§2 

1. Opłata za Kurs pobierana przez Uczelnię wynosi  4500,00 zł (słownie:  cztery tysiące pięćset
złotych 00/100), o ile nie zachodzą okoliczności wymienione w §2 ust. 6 umowy. 
2.  Po  złożeniu  kompletu  dokumentów wymienionych  w §1  ust.  5  umowy Słuchacz  ma  3  dni
robocze na wniesienie opłaty za Kurs wymienionej w §2 ust. 1 umowy. 
3. Jeśli Słuchacz wniesie opłatę po terminie wymienionym w §2 ust. 2 umowy, Uczelnia zastrzega
sobie prawo do nieprzyjęcia Słuchacza na Kurs. 
4. W przypadku nieprzyjęcia Słuchacza na Kurs Uczelnia zwraca Słuchaczowi (w terminie 3 dni
roboczych) wniesioną przez niego opłatę, potrąconą o koszty administracyjne w kwocie 450,00 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 
5. Po otrzymaniu opłaty za kurs, o której mowa w §2 ust. 1 umowy Uczelnia ma 7 dni roboczych
(od  daty  wpłynięcia  opłaty  na  konto  Uczelni)  na  wystawienie  kandydatowi  zaświadczenia  o



przyjęciu na Kurs. 
6. Kandydaci pochodzący ze strefy Schengen mogą ubiegać się o rozłożenie opłaty za kurs, o której
mowa w §2 ust. 1 umowy na: 

• 10 równych rat miesięcznych – wysokość jednej raty wynosi wówczas 465,00 zł, 
• 12 równych rat miesięcznych – wysokość jednej raty wynosi wówczas 395,00 zł. 

7.  Słuchacz,  który  nie  ukończył  Kursu  ma  możliwość  powtórnego  uczęszczania  na  Kurs  na
warunkach pełnej odpłatności. 
8.  Słuchacz  zobowiązuje  się  do  uiszczania  wszelkich  należności  w polskich  złotych  (PLN) na
rachunek Uczelni: 
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej 
ul. Słubicka 29-33 
53-615 Wrocław 
Bank PEKAO S.A. 
IBAN: PL57 1240 6670 1111 0010 2826 4407 
SWIFT: PKOPPLPW 
9.  Jeśli  Słuchacz  pochodzący  spoza  strefy  Schengen  nie  otrzyma  wizy,  Uczelnia  zwraca
Słuchaczowi  (w  terminie  3  dni  roboczych)  wniesioną  przez  niego  opłatę,  potrąconą  o  koszty
administracyjne w kwocie  450,00  zł (słownie:  czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Całkowita
kwota podlegająca zwrotowi wynosi  wówczas  4050,00 zł  (słownie:  cztery tysiące pięćdziesiąt
złotych 00/100). 
10. Opłata za Kurs podlega zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeśli cudzoziemiec zrezygnował
z  nauki  z  powodów  zdrowotnych,  potwierdzonych  zaświadczeniem  lekarskim  albo  z  innych
ważnych udokumentowanych przyczyn losowych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 12.10.2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i
szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dz. U. nr 190,
poz. 1406 z 2006 r. z późniejszymi zmianami). 
11. Jeśli Słuchacz zrezygnuje z Kursu – przed rozpoczęciem roku akademickiego lub w jego trakcie
– z powodów innych niż wskazane w §2 ust. 9 i 10 Uczelnia nie zwraca Słuchaczowi opłaty za
Kurs. 

Czas trwania umowy i warunki rozwiązania umowy 
§3 

1. Umowę zawiera się na czas trwania Kursu. 
2.  Umowa  ulega  rozwiązaniu  z  dniem  złożenia  przez  Słuchacza  pisemnej  rezygnacji  z
kontynuowania Kursu. 

Inne postanowienia 
§4 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 
2. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające z umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie
konieczności skierują do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5.  Słuchacz  wyraża  zgodę  na  związane  z  realizacją  umowy  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych przez Uczelnię, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

……………………….                                                                         ` …………………………. 
UCZELNIA         SŁUCHACZ


