
 
UMOWA NR ………………………….. 

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta pomiędzy: 

Narodową Agencją Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie, adres: 00-635 Warszawa, 

ul.  Polna 40, NIP: 5272820369, REGON: 368205180, zwaną dalej „Agencją”, 

reprezentowaną zgodnie z zasadami jej reprezentacji,  

a 

Panem/Panią ………………………….., adres zamieszkania:………………………………….….., legitymującym/ą się 

paszportem nr …………………., zwanym/ą dalej „Beneficjentem”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

na podstawie decyzji Dyrektora Agencji nr…………….. z dnia ……………………… o skierowaniu na kurs i 

przyznaniu stypendium (dalej „Decyzja”), Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Beneficjent zostaje skierowany do …, począwszy od dnia ……. do dnia …..2019 r. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od ……..  do …….. 2019 r.  

§2 

Obowiązki Agencji 

W ramach realizacji Umowy, Agencja zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia Beneficjentowi: 

1) kursu języka polskiego z elementami polskiej historii i kultury obejmującego co najmniej 60 

godzin lekcyjnych, 

2) wyżywienia (pierwszy zapewniony posiłek to śniadanie ……….. rano, a ostatni to ……….) i 

zakwaterowania (pierwszy zapewniony nocleg obejmuje noc z …. na ….., a ostatni noc z ….. na 

……), 

3) wycieczek wraz z przejazdami, 

4) imprez integracyjnych i innych dodatkowych zajęć, 

5) stypendium w wysokości 500,00 PLN (700,00 PLN w przypadku lektorów). 

§3 

Obowiązki Beneficjenta 

1. W ramach realizacji Umowy, Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do: 

1) sfinansowania we własnym zakresie kosztów podróży w obie strony (na kurs i z kursu), 

2) przyjazdu na kurs, 

3) nie mniejszej niż 75% frekwencji na zajęciach obowiązkowych, 



 
4) udziału w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym 

wypełnienia ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem 

kursu, 

5) współdziałania z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia 

jak najlepszych efektów kursu; 

6) dbałości o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały 

dydaktyczne. 

2. Samowolne opuszczenie kursu przed jego zakończeniem jest równoznaczne z niedotrzymaniem 

warunków umowy i skutkuje koniecznością zwrotu stypendium. 

3. Beneficjent, który zostanie wydalony z kursu, nie może wziąć udziału w kolejnej edycji Programu. 

 

§4 

Ubezpieczenie 

1. Beneficjent zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, obejmującego 

w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu do szpitala, przez cały okres trwania 

Umowy. 

2. Beneficjentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Agencji, w tym z 

tytułu poniesionych kosztów leczenia, nieobjętych ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 

powyżej. 

§5 

Rozwiązanie Umowy 

1. W przypadku stwierdzenia naruszeń Umowy przez Beneficjenta, w tym w szczególności 

obowiązków określonych w § 3 ust. 2  Umowy lub ignorowania sygnałów wzywających do 

poprawy działania ze strony Agencji lub organizatora kursu, Agencja może rozwiązać Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym,  

2. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do opuszczenia miejsca 

zakwaterowania, zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych oraz zwrotu otrzymanego 

stypendium. Po rozwiązaniu umowy Beneficjent traci prawo do wyżywienia, zakwaterowania i 

udziału w jakichkolwiek zajęciach w ramach kursu. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego 

stypendium wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania stypendium do dnia 

jego zwrotu, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Za dzień zwrotu środków 

finansowych uznaje się dzień uznania środków na rachunku Agencji. 

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony na mocy porozumienia Stron w przypadku 

wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a które 



 
uniemożliwiają wykonanie Umowy. Strony uzgodnią warunki rozwiązania umowy, w tym 

ewentualnego zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i stypendium. 

§6 

Rozpowszechnianie wizerunku 

1. Beneficjent, w ramach Umowy, udziela zgody na rzecz Agencji, na rozpowszechnianie jego  

wizerunku, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, utrwalonego w związku z 

realizacją Programu. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykorzystanie wizerunku Beneficjenta przez Agencję 

lub przez inne osoby działające na zlecenie Agencji, utrwalanie i powielanie wizerunku 

Beneficjenta za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności publikację w gazetach, 

czasopismach, raportach, sprawozdaniach, folderach, publikacjach w Internecie, w tym na stronie 

internetowej Agencji, wystawach oraz publikacjach elektronicznych, w celach promocyjnych, 

marketingowych Agencji, z związku z realizacją celów statutowych Agencji. 

 

§7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Beneficjenta jest Agencja. Dane będą wykorzystywane w 

celu realizacji niniejszej Umowy i wynikających z niej obowiązków Agencji oraz Beneficjenta, a 

także w celu promocji programów NAWA. 

2. Dane osobowe Beneficjenta mogą być przekazywane pracownikom Agencji lub ekspertom 

zewnętrznym lub pracownikom instytucji organizujących kursy letnie lub instytucjom 

promującym programy NAWA w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla zawarcia niniejszej umowy. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia 

niniejszej umowy. 

4. Dane osobowe Beneficjentów będą wykorzystywane przez okres 5 lat od zakończenia 

obowiązywania umowy stypendialnej. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 

 żądania od Agencji dostępu do jej danych osobowych,  

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jej danych osobowych, 

 przenoszenia jej danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 



 
- na zasadach określonych w RODO. 

6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Klimowski, odo@nawa.gov.pl. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

2. Jako prawo właściwe stosowane na potrzeby niniejszej Umowy Strony wskazują prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy o Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory wynikłe na podstawie wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Agencji. 

5. Umowa wchodzi w życie w momencie uzyskania przez Agencję informacji o jej zaakceptowaniu 

przez Beneficjenta. 

 

   Wyrażam zgodę na przedstawione powyżej warunki uczestnictwa w Letnim kursie języka i 

kultury polskiej w terminie i miejscu wskazanym w §1 Umowy (zawieram niniejszą Umowę). 

mailto:odo@nawa.gov.pl

