
UMOWA 

UMOWA nr ..……./A/2022 o warunkach odpłatności za kurs „Akademia Leczenia Żywieniowego” 

prowadzony przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. 

Umowa zawarta w Krakowie w dniu ……………   

pomiędzy Panią/em: 

Imię:     Nazwisko:    PESEL:  

Adres korespondencyjny: 

Przyjętym w poczet słuchaczy kursu ‘Akademia Leczenia Żywieniowego’, zwanego dalej ‘Uczestnikiem’,  

a 

Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (zwanym dalej ‘POLSPEN’) 

z siedzibą przy ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, NIP 526-21-75-329, REGON 013042712, KRS 

0000146962 

§1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za kurs pt. Akademia Leczenia Żywieniowego 

§2 

POLSPEN oświadcza, że 

- spełnia warunki kadrowe i sprzętowe do prowadzenia kursu, 

- szczegółowe warunki realizacji kursu zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, 

ćwiczeń i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami 

naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia będą podawane do wiadomości Uczestnika za 

pośrednictwem strony internetowej akademia.polspen.pl przed rozpoczęciem każdego miesiąca, w 

którym odbędą się zajęcia, 

- podjęte przez Słuchacza zajęcia mają charakter doskonalący, 

- pobiera opłaty wyłącznie za zajęcia edukacyjne. 

§3 

POLSPEN zobowiązuje się do: 

- przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez Wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje 

naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, 

- zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, 

- zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej kursu, 

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu kursu, 

- udostępnieniu na stronie internetowej akademia.polspen.pl planu i programu kształcenia, 

- wydania świadectwa ukończenia kursu po jego zakończeniu 

Uczestnik zobowiązuje się do: 



- uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych określonych programem kursu oraz uzyskania 

wymaganych zaliczeń, 

- terminowego wnoszenia opłaty za studia 

Opłata wynosi 9000 PLN dla osób niebędących członkami POLSPEN oraz 8500 PLN dla członków POLSPEN. 

Konto do wnoszenia opłat: 75102010550000970200158808 

Opłata może zostać wniesiona: 

a. jednorazowo, w formie pojedynczej płatności w terminie do 31 października 2022 

b. w dwóch równych ratach, pierwsza w terminie 31 października 2022, a druga w terminie 31 

stycznia 2023 

c. w czterech równych ratach (uczestnicy niebędący członkami POLSPEN - w 4 równych ratach, 

każda z rat w wysokości 2250 PLN, uczestnicy będący członkami POLSPEN – w 3 ratach w wysokości 2500 

PLN, 1 rata w wysokości 1000 PLN) w terminach: 31 października 2022, 31 grudnia 2022, 31 marca 2023 i 

31 maja 2023 

Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego POLSPEN. 

Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania POLSPEN o zmianach w jego danych osobowych 

zawartych w niniejszej umowie. 

W przypadku nieuiszczenia wpłaty w terminie, Kierownik kursu wzywa Uczestnika do jej uiszczenia w 

terminie 7 dni, pod rygorem skreślenia z listy uczestników. Po bezskutecznym upływie tego terminu, 

Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników. 

§4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu. 

2. Niniejsza umowa wygasa po zakończeniu kursu 

3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed terminem w przypadku 

- skreślenie Uczestnika z listy uczestników kursu 

- złożenia pisemnej rezygnacji z kursu 

§5 

1. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. 

2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

1. Uczestnik może domagać się zwrotu całości opłaty w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed 

rozpoczęciem kursu. 

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu, 

Uczestnik może ubiegać się, po złożeniu pisemnego wniosku zawierającego jego adres konta bankowego, 

o zwrot części opłaty proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem kursu, licząc od dnia kiedy 

wypowiedział umowę lub został skreślony z listy. 



3. W przypadku niewniesienia stosownych opłat POLSPEN wszczyna postępowanie windykacyjne, w 

którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem kursu. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu 

Postępowania Cywilnego. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

      UCZESTNIK        KIEROWNIK STUDIÓW 

 

--------------------------                          --------------------- 


