
 

 

 

UMOWA SZKOLENIA 
 
Zawarta w Warszawie, w dniu …………………. r. 
pomiędzy 
…………………………………………… 
legitymującym się dowodem osobistym ……………………, PESEL: ………………………… 
zwanym w dalszej części Zleceniodawcą, a 
 
Spółką „ALX Academy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 
Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001001192, 
posiadającą REGON 142681010, NIP 527-26-42-198, zwanym dalej Wykonawcą 
 
o treści następującej: 

§ 1 
Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie 
szkolenia …………… w systemie zaocznym rozpoczynającego się w dniu ……………... W ww. 
szkoleniu będzie uczestniczył Zleceniodawca.  

§ 2 
1. Szkolenie przeprowadzone zostanie w Warszawie, w salach szkoleniowych Wykonawcy, 

w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez specjalistów Wykonawcy. 
2. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z zakresem tematycznym i harmonogramem szkolenia 

opracowanym przez Wykonawcę. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem 
tematycznym i harmonogramem szkolenia i nie wnosi co do niego zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zapewni i przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. 
4. Wykonawca wystawi uczestnikowi szkolenia imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 
5. Ze szkolenia można nieodpłatnie zrezygnować najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 

pierwszych zajęć. Szkolenie odwołane po tym terminie jest pełnopłatne. 
6. Żadna ani częściowa, ani pełna, nieobecność na szkoleniu, ani rezygnacja z dalszego 

uczęszczania na szkolenie, nie stanowi przesłanki do obniżenia należności za szkolenie, 
w szczególności nie zwalnia z płatności ewentualnych pozostałych do zapłaty rat. 

7. Nagrywanie, filmowanie szkolenia, w całości lub choćby w części, jest zabronione.  



 

 

 

§ 3 
Należność za przeprowadzenie szkolenia ustala się na kwotę brutto w wysokości …………… PLN 
(słownie złotych: ……………………………………….., …………. groszy). 

§ 4 
Należność za szkolenie zostanie opłacona przez Zleceniodawcę w formie zaliczki oraz pozostałej 
części kwoty w dwóch równych ratach, w następujący sposób: 
- zaliczka ……….. PLN – zapłacona w dniu ……………. 
- pierwsza rata w kwocie brutto ……….. PLN – płatna do dnia ………….. 
- druga rata w kwocie brutto ………. PLN – płatna do dnia ………….. 
 
Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy, ewentualnie 
dzień zapłaty gotówką u Wykonawcy. 
 
W wypadku braku terminowej zapłaty: 
- Wykonawca, poza naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej, ma prawo odmówić 

rozpoczęcia lub odstąpić od kontynuacji szkolenia ze skutkiem natychmiastowym, 
- Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie długu firmie windykacyjnej, oraz przyjmuje do 

wiadomości, iż informacje o nieuregulowanych płatnościach zostaną umieszczone w rejestrze 
długów, 

- odmowa wykonania lub kontynuacji prac przez Wykonawcę z powodu braku terminowej 
zapłaty nie anuluje roszczeń Wykonawcy. 

 
Dane do wykonania przelewu: 

ALX Academy Sp. z o.o. 
ul. Jasna 14/16a 
00-041 Warszawa  
Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A., 93 23400009 17802420 00000034   

§ 5 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelka korespondencja przesłana listem poleconym na adresy wskazane w komparycji 
niniejszej umowy uznawana jest za doręczoną (adres do doręczeń). Strony mają obowiązek 
wzajemnego informowania się o zmianie adresów do doręczeń. 

§ 6 
Wszelkie ewentualne zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, bez ręcznych dopisków i skreśleń, 
po jednym dla każdej ze stron. 
 

Wykonawca Zleceniodawca 
 


