
UMOWA O KURS MATURALNY 
 
zawarta w Tarnowie, w dniu .................................. 2022 r. pomiędzy: 
Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów,  
zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez 
dr hab. Rafała Kurczaba, prof. Uczelni  – Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa Rektora ANS 
a 
Panem/Panią ............................................................................................................................................... 
                                                                        (imię, drugie imię i nazwisko) 

zamieszkałym/ą w ...................................................................................................................................... 
                                        
adres do korespondencji ............................................................................ PESEL ................................... 
 
zwanym/ą dalej Słuchaczem. 
 
1. Strony zawierają umowę o naukę na kursie maturalnym z ......…............................... na poziomie 
……............................ w wymiarze …………. godzin dydaktycznych. 
2. Uczelnia zobowiązuje się do: 
- realizacji kursu zgodnie z założeniami, 
- zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal do prowadzenia zajęć dydaktycznych,  
- zagwarantowania kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach. 
3. Kurs odbędzie się po zakończonej rekrutacji w okresie od października 2022 r. do kwietnia  
2023 r., przy czym Uczelnia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć  
z ważnych przyczyn.  
4. Słuchacz zobowiązuje się do: 
- uiszczenia opłat w ustalonych terminach, w kwocie ustalonej według harmonogramu, który jest 
integralną częścią umowy (załącznik nr 1),  
- dostarczenia wymaganych dokumentów. 
5. W przypadku nie uiszczenia rat w wysokości i terminach podanych w załączniku do niniejszej 
umowy Słuchacz zostaje zawieszony w prawach Słuchacza i nie ma prawa do uczestniczenia  
w zajęciach.  
6. W przypadku  rezygnacji  z  kursu  Słuchacz  ma  obowiązek  wypowiedzenia  umowy  na  piśmie. 
Zaprzestanie  uczestniczenia  w  zajęciach  nie  jest  równoznaczne  z rozwiązaniem  umowy. Słuchacz  
ma obowiązek  uiszczenia  płatności za godziny kursu, które odbyły się do chwili złożenia  rezygnacji.  
7. W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach Uczelnia nie dokonuje zwrotu środków 
pieniężnych za utracone zajęcia. 
8. W razie rezygnacji z kształcenia przed rozpoczęciem zajęć, Słuchacz otrzymuje zwrot opłat 
wniesionych za kształcenie na poczet tego semestru w pełnej wysokości. Rezygnacja powinna być 
złożona w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Zwrotowi nie podlega kwota 
wpisowego. 
9. Uczelnia 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. 
10. Słuchacz zezwala na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z prezentacją oferty 
edukacyjnej oraz prowadzeniem kursu. 
11. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla 
siedziby Uczelni sądu powszechnego. 
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

 
........................................................................                           ........................................................................                        
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                           podpis przedstawiciela Uczelni   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁ ĄCZNIK nr 1.  Harmonogram wpłat za kurs maturalny. 
 

Niniejszym zobowiązuję się przestrzegać terminów spłat poszczególnych rat za kurs wg niniejszego 

harmonogramu: 

MATEMATYKA - poziom podstawowy i rozszerzony (48 godzin kursu - 1200 PLN): 

I rata w wysokości 300 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 400 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
III rata w wysokości 400 PLN płatna do 31 stycznia 2023 r. 
 
JĘZYK POLSKI - poziom podstawowy (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
JĘZYK POLSKI - poziom rozszerzony (50 godzin kursu - 1250 PLN): 
 
I rata w wysokości 525 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 625 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
BIOLOGIA - poziom rozszerzony (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
CHEMIA - poziom rozszerzony (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
FIZYKA - poziom rozszerzony (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
HISTORIA SZTUKI - poziom rozszerzony (40 godzin kursu - 1000 PLN): 
 
I rata w wysokości 400 PLN (odliczając opłatę wpisowego) płatna do 31 października 2022 r.  
 
II rata w wysokości 500 PLN płatna do 31 grudnia 2022 r. 
 
 

W przypadku skorzystania z oferty należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot  
(nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny - nazwa przedmiotu  
i poziom”), wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć 
wypełnioną umowę (w dwóch egzemplarzach) na kurs w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy 
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji  
tj. 30 września 2022 r. 
 

W przypadku płatności z góry należy od całej kwoty za kurs odliczyć rabat w wysokości 10% i wnieść 
wpłatę nie później niż wskazuje termin pierwszej raty (dotyczy wszystkich oferowanych przedmiotów). 

 


