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Załącznika  

1 

Umowa z klientem indywidualnym 
 

na uczestnictwo w usłudze edukacyjnej  nr …….. zawarta w dniu………..…..…. w ………….…………… 

pomiędzy: 

Zakładem Doskonalenia Zawodowego, z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, zwanym  

w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

 

 ................................................................................................................................................................... ……. 
nazwisko i imię, stanowisko 

a  ................................................................................................................................................................ ……. 
nazwisko i imię 

zamieszkałym/ą ......................................................................................................................................... ……. 
adres 

PESEL   .......................... . zwanym/ą w treści umowy SŁUCHACZEM. 
 

§ 1 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zorganizować i wykonać usługę edukacyjną 

 ................................................................................................................................................................... ……. 
Wpisać rodzaj i pełną nazwę usługi edukacyjnej 

 

w terminie od  ..........................................................  do  ........................................................................... ……. 

2. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo zmiany daty rozpoczęcia lub zakończenia wymienionej w ust. 1 

niniejszego § usługi szkoleniowej, o 14 dni bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

§ 2 

1. SŁUCHACZ zobowiązuje się uiścić Wykonawcy opłatę za wykonanie usługi szkoleniowej                           

w wysokości:  ................................................................................................................................. ……. zł  

(słownie złotych:. ........................................................................................................................... ) 

Warunki płatności: 

I rata: w wysokości ..........................................  zł, płatne do  ...........................................................  

II rata: w wysokości .........................................  zł, płatne do  ...........................................................  

III rata: w wysokości .......................................  zł, płatne do  ...........................................................  

2. W przypadku rezygnacji z usługi przed jej rozpoczęciem uiszczona rata na poczet opłaty podlega 

zwrotowi w całości, a jeżeli nie była uiszczona uzgodniona opłata nie jest wymagalna. W przypadku 

rezygnacji w trakcie szkolenia, uiszczona opłata podlega zwrotowi w części przewyższającej koszty 

częściowego wykonania usługi poniesione przez Wykonawcę. W przypadku rezygnacji w trakcie 

szkolenia, jeżeli opłata nie była uiszczona, uzgodniona opłata jest wymagalna w wysokości 

proporcjonalnej do wielkości wykonanej usługi do dnia rezygnacji.  

§ 3 

SŁUCHACZ oświadcza, że został zapoznany z pozostałymi warunkami organizacji usługi szkoleniowej  

i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

 § 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 5 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego 

egzemplarza dla WYKONAWCY i jednego egzemplarza dla SŁUCHACZA. 
 

 

SŁUCHACZ WYKONAWCA 
 

 

 

 

Dane zawarte w umowie objęte są ochroną w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” 


