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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH NR ______ 
 

 
 

Zawarta dnia _______________ w _________________ pomiędzy firmą PROXIMUSS ul Kopernika 30, 00-336 
Warszawa, NIP: 738-179-24-08 reprezentowanym przez _______________________________, a lektorem języka 
______________________ Panią / Panem _________________________________________________. 
 

Informacje podstawowe dotyczące szkolenia: 
 
JĘZYK SZKOLENIA:  
POZIOM SZKOLENIA:  
SPECJALIZACJA:  
JEDNOSTKA LEKCYJNA:  
STAWKA NETTO (BRUTTO):  
TERMIN PŁATNOŚCI:  
FORMA PŁATNOŚCI:  
SPOSÓB ROZLICZENIA:  
MIEJSCE ZAJĘĆ:  
KLIENT:  
KOORDYNATOR SZKOLENIA:  
KLIENT:  
LEKTOR:  
INFORMACJE DODATKOWE: 
 
 
 

 

 
 

Dane lektora: 
 
Nazwisko:  
Imię:  
NIP:  
PESEL:  
Imiona rodziców:  
Data urodzenia:  
Miejsce urodzenia:  
Seria i nr dowodu osobistego:  
Nazwa Urzędu Skarbowego: 
 

 

Adres U.S.: 
 

 

Nazwa banku  
Osobisty rachunek bankowy  
Adres zameldowania: 
 

 

Adres korespondencyjny: 
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1. Zajęcia odbywają się w (adres): 

_____________________________________________________________ 
2. Szczegółowy harmonogram zajęć uzgodniony zostanie po przeprowadzeniu pierwszych zajęć. 
3. Stopień zaawansowania ucznia może być sprawdzony egzaminem kwalifikacyjnym. 
4. Po każdym semestrze (6 miesięcy nauki) zostaje przeprowadzony egzamin sprawdzający 

postęp w nauczaniu. 
5. Zajęcia odwołane w przeciągu 24 godzin uznawane są jako odbyte. 
6. Lektor po przeprowadzeniu wstępnego egzaminu kompetencji językowych wybiera najlepszy 

dla kursantów  autorski program nauczania i po akceptacji Klienta oraz Centrum 
Szkoleniowego  wprowadza go jako obowiązujący w szkoleniu językowym. 

7. Lektor zobowiązany jest do rejestrowania obecności słuchaczy na szkoleniu poprzez 
prowadzenie listy obecności. Lista obecności na początku każdego miesiąca przesyłana jest 
drogą elektroniczną Koordynatorowi Szkolenia.  

8. Wszelkie uwagi dotyczące szkolenia lektor zgłasza Koordynatorowi. 
9. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. 
10. Osoba podpisująca umowę wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

umowie wyłącznie na potrzeby firmy PROXIMUSS. 
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
12. Wszystkie zmiany warunków umowy dokonywane będą w formie pisemnej. 
13. Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy będą rozstrzygane przez strony 

polubownie, po wyczerpaniu tej drogi - przez właściwy sąd. 
14. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 
 

 
 
 
 
 

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

             LEKTOR                                           CENTRUM SZKOLENIOWE PROXIMUSS 
 
 
 

 
 
 

 


