
WZÓR UMOWY 

 

Zawarta na odległość w dniu…………….….. pomiędzy 

Tłumaczenia-ARZ Agata Rymkiewicz-Zaorska z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen.  J. Hallera 39/1( kod 

pocztowy 80-426) numer NIP 9570770521 reprezentowaną przez Agatę Rymkiewicz-Zaorską 

 

A panią/ panem/ firmą 

                                      Imię nazwisko/ nazwa firmy……………………………….……….. 

                            Adres…………………………………………. 

                     NIP firmy………………………………………….. 

 

Zwaną/ zwanym dalej Zleceniodawcą 

§1 

Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi polegające na  nauczaniu 

języka angielskiego począwszy od…..……. do……..… w łącznym wymiarze ……..….. jednostek lekcyjnych 

trwających ……….. minut  

§2 

Strony zgodnie ustalają odpłatność za  jedną godzinę lekcyjną (……………… minut) w wysokości 

…………PLN brutto. Łączny koszt kursu stanowi kwota ……………….. PLN brutto( słownie…………………..). 

W cenę jednostki lekcyjnej nie jest wliczony koszt podręcznika dla słuchacza. 

§3 

Strony zgodnie ustalają odpłatność w wysokości i terminie ustalonym w cenniku. 

§4 

Ustalona należność płatna jest przelewem na konto bankowe w ING Banku Śląskim o numerze 11 

1050 1764 1000 0092 5669 9381 

§5 

Cennik stanowi załącznik numer 1 i jest integralną częścią umowy. 

§6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić  wysoko wykwalifikowanych nauczycieli  oraz plan 

nauczania. 

§7 

Umowa zawarta jest na czas określony i może być rozwiązana przed terminem w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila. 

a. W każdym wypadku prze Zleceniodawcę z 7 dniowym okresem wypowiedzenia 



b. W każdym terminie przez Zleceniobiorcę w przypadku nieterminowego płacenia należności 

§8 

1. Zleceniodawca ma prawo odwołać tylko …… zajęć przypadających na dany miesiąc 

kalendarzowy  w dniu poprzedzającym  do godziny 18:00 

2. Zajęcia, które się nie odbędą a zostaną odwołane zgodnie z zasadą określną w pkt 1 , 

odbędą się w innym wspólnie uzgodnionym terminie 

3. Koszty zajęć, które zostały zbyt późno odwołane lub  przekraczają powyższy limit  ponosi 

Zleceniodawca 

4. W przypadku , gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy lub 

Zleceniodawcy w wyniku zdarzeń losowych tj. choroba, wypadek itp. Każda ze stron umowy 

zobowiązuje się przedstawić dowód zdarzenia losowego w formie pisemnej drogą 

elektroniczną, a następnie odpracować utraconą liczbę lekcji we wspólnie ustalonym 

terminie. Jeżeli stopień zdarzenia losowego uniemożliwia odrobienie całości lub części 

utraconych  zajęć Zleceniodawca nie ponosi kosztów zajęć, których odrobienie nie było 

możliwe do dnia wygaśnięcia niniejszej umowy. 

 

§9 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

               §10 

Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy  ze względu na siedzibę 

Zleceniodawcy 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

§12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą w formie aneksów po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


