
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60 

Rektora ASP z dnia 26 września 2013 2013 

………………………………  
 (pieczęć Wydziału ASP) 

 

 
Umowa nr ....... /………. 

 

o warunkach odpłatności za kurs dokształcający (warsztaty) dla kandydatów na studia 

prowadzone na Wydziale Architektury Wnętrz 

 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

Umowa zawarta w Krakowie, w dniu .......................................................... 

pomiędzy Panią/Panem ................................................................................................................ zamieszkałą/ym 

............................................................................................................................ legitymującą/ym się dowodem 

osobistym: 

seria i numer: ................................. wydanym przez .............................................................. ..... 

................................................................ w .................................................................................. albo innym 

dowodem tożsamości ................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... PESEL 

.zamieszkałym:............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ...............................................

...................................................................................................... zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”, 

a 

Akademią Sztuk Pięknych, z siedzibą w Krakowie, pl. J. Matejki 13, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału  

prof. …………………………………………………………………………………………….. 

działającego z upoważnienia Rektora Akademii Sztuk Pięknych, 

zwaną dalej „ASP”, 

sporządzona w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5, na podstawie art. 99 ust. 1 pkt . Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 95 Statutu ASP. 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków odpłatności za kurs dokształcający (warsztaty) dla 

kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Architektury Wnętrz . 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

 

1. ASP zobowiązuje się do: 

1) realizacji programu kursu dokształcającego, 

2) zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia , 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych na terenie ASP.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach objętych programem i planem kursu. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do wnoszenia opłaty, zgodnie z Zarządzeniem Rektora ASP, w wysokości 2320 

PLN, wniesionej do 30 września . 

Opłata, o której mowa może być wnoszona w dwóch ratach do 30 września i 14 lutego. 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady pobierania opłaty 

 

1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4, wnoszone są na rachunek bankowy ASP w Krakowie: 

BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000. 

2. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego ASP. 

3. Od nieterminowo wnoszonych opłat ASP nalicza odsetki ustawowe za zwłokę,  

 



4. Uczestnik, na wezwanie ASP, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty. 

5. ASP nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności 

leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku 

bankowego lub innych podobnych powodów. 

§ 4 

Wypowiedzenie Umowy 

 

Strony Umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

Termin i warunki obowiązywania Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania kursu dokształcającego (warsztatów), o których mowa w § 1 

Umowy, tj. na okres od 1 października 2013  do  17 maja 2014 r. 

2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1  

w przypadku: 

- złożenia pisemnej rezygnacji z kursu dokształcającego (warsztatów) 

3. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia kursu dokształcającego (warsztatów). 

 

§ 6 

Zwrot wniesionych opłat 

 

1. Uczestnik może domagać się zwrotu opłaty w całości, w przypadku wypowiedzenia Umowy przed 

rozpoczęciem kursu dokształcającego (warsztatów). 

2. W przypadku pisemnej rezygnacji po rozpoczęciu kursu, uczestnikowi przysługuje – na jego pisemny 

wniosek – zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem 

i ponoszonych przez ASP kosztów, licząc od dnia, w którym uczestnik złożył rezygnację.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieobjętych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Kodeksu 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 kursu dokształcającego                                                                    Dziekan  

   (z upoważnienia Rektora) 

 

 


