
UMOWA z Klientem indywidualnym 

nr ____ / 2014 

zawarta w dniu ______________________ w ___________________________ między: 

„Centrum Edukacji i Opieki PUPIL” Robert Proczek z siedzibą 

przy ul. Bohaterewicza 4 lok. 12, 03–982 w Warszawie NIP: 113–032–50–08   

a ………………………………………………………………………………………………… 

adres świadczenia usługi: 

…………………………………………………………………………………………………...  

kontakt z Klientem 

tel./email:……………………………………………………………………………………….. 

zwaną/ym w dalszej części umowy Klientem. 

 

§ 1. 

„Centrum Edukacji i Opieki PUPIL” to firma zajmująca się organizowaniem zajęć 

dodatkowych dla Klientów. PUPIL oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie prowadzenia 

zajęć edukacyjnych i obsługi Klienta. Wszelkie ustalenia między stronami mają za zadanie 

usystematyzować sposób prowadzenia zajęć oraz stworzyć kontrolę nad postępem w nauce 

Klienta.  

 

§ 2. 

Firma PUPIL zobowiązuje się zapewnić Klientowi nauczyciela, którego kompetencje 

umożliwią prowadzenie zajęć w rzetelny sposób, na odpowiednim poziomie zaawansowania 

przy zastosowaniu efektywnych metod nauczania oraz okresowe sprawdzanie postępów 

Klienta. Jednostka lekcyjna trwa 60, 90 lub 120 minut, chyba że strony ustalą inaczej. 

 

§ 3. 

Klient przed przystąpieniem do zajęć ma prawo do jednorazowego 20-minutowego 

nieodpłatnego spotkania z nauczycielem, na którym zostaną sprawdzone umiejętności oraz 

poziom znajomości danego przedmiotu Klienta. Klient ma prawo do zapoznania się z 

oferowanymi metodami nauczania i ustalenia z lektorem sposobu nauki najbardziej 

efektywnego dla niego. Na spotkaniu Klient deklaruje liczbę zajęć w miesiącu w dalszym 

okresie nauki, liczbę osób uczestniczących w zajęciach, czas trwania zajęć oraz potwierdza 

cenę zajęć. Minimalny okres nauki wynosi 3 miesiące. 

 

§ 4. 



Ustalona liczba zajęć w miesiącu to _________________ zajęć/cia ________________-

minutowych/e. 

Cena 1 zajęcia przy ____________osobie/ach na zajęciach wynosi ________PLN. (zgodnie 

z cennikiem) 

 

§ 5. 

Słuchacz z chwilą podjęcia nauki deklaruje formę płatności za zajęcia. 

Proszę zaznaczyć wybraną formę płatności: 

12 zajęć  

zajęcia (rabat w wysokości 5%) 

Płatności mogą być dokonywane: 

 przelewem na konto: „Centrum Edukacji i Opieki PUPIL” 

nr: 63 1160 2202 0000 0000 1635 4258 

 gotówką w siedzibie firmy. 

 

§ 6. 

Klient może w każdym czasie zwiększyć lub zmniejszyć zadeklarowaną liczbę godzin lub 

osób na zajęciach. Zmiana obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po dokonanej zmianie i 

od tego momentu obowiązuje nowa opłata zależna od liczby ustalonych godzin i osób na 

zajęciach. 

 

§ 7. 

Dni i godziny zajęć Klient winien uzgodnić przez kontakt z naszym biurem.  

W przypadku przełożenia lub odwołania zajęć z winy Klienta zobowiązany jest on do 

poinformowania o tym nauczyciela najpóźniej na 24 godziny przed planowymi 

zajęciami. 

Zajęcia odwołane w terminie Klient będzie mógł odrobić w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. W przypadku gdy zajęcia przez Klienta nie zostaną odwołane w sposób 

prawidłowy uznaje się je za odbyte, a Klient zobowiązany jest uiścić za nie opłatę. 

Również nauczyciel, w sytuacji gdy z jego winny nie będą mogły odbyć się zaplanowane 

zajęcia zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Klienta, nie później niż na 24 godziny 

przed zaplanowanymi zajęciami. Odwołane przez nauczyciela zajęcia nie przepadają i są 

realizowane w późniejszym, dogodnym dla Klienta terminie.  

Zajęcia, które nie odbyły się w danym semestrze, a zostały opłacone przechodzą na następny 

semestr.  



§ 8. 

Umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu. Klient ma prawo do rezygnacji z nauki w 

każdym czasie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia skutkującym na koniec danego 

miesiąca. Rezygnacja z nauki winna zostać dokonana na piśmie lub zgłoszona e-mailem do 

biura (e-mail: pupil@pupil.edu.pl). W trakcie okresu wypowiedzenia Klient ma prawo do 

wykorzystania wszystkich zadeklarowanych i opłaconych spotkań z lektorem. W szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach strony mogą uzgodnić inny okres wypowiedzenia umowy. 

 

§ 9. 

Klientowi w trakcie nauki przysługuje prawo do nieodpłatnych firmowych materiałów 

szkoleniowych, które dostarcza nauczyciel.  

 

§ 10. 

Klient zobowiązany jest do zgłaszania do biura „Centrum Edukacji i Opieki PUPIL” 

wszelkich zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia zajęć lub współpracy z nauczycielem. 

Uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub e-mailem. 

 

§ 11. 

Nauczyciel związany jest z „Centrum Edukacji i Opieki PUPIL” umową lojalnościową, 

dlatego Klient nie może korzystać z usług lektora poza wiedzą „Centrum Edukacji i Opieki 

PUPIL”.  

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

_________________            ______________________  

Klient        Centrum Edukacji i Opieki PUPIL

     

Załączniki do umowy:  

1. Szczegółowy rozkład zajęć.  

2. Kosztorys zajęć. 


