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WZÓR UMOWY 

pomiędzy: 

Januszem Kitrasiewiczem NIP:6761158746, Maciejem Wilkiem NIP:6761096100, prowadzącymi wspólnie działalność 
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nazwą Krakowskie Centrum 
Psychodynamiczne Janusz Kitrasiewicz, Maciej Wilk s. c., adres: ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, NIP 676-21-96-

714 zwaną dalej KCP 
a 

Panią/ Panem 
PESEL , 

zamieszkałą/-ym (pełny adres) , 
adres e-mail: , nr telefonu , 

zwaną/-ym dalej Uczestnikiem Szkolenia, o następującej treści: 
1. KCP zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia obejmującego pierwszy rok 

organizowanego przez KCP szkolenia w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (dalej 
„Szkolenie”) za zapłatą przez Uczestnika Szkolenia wynagrodzenia. Zakończenie wskazanego roku 

szkoleniowego nastąpi w dniu ………………r. 
2. Wynagrodzenie za określoną powyżej usługę (jeden rok Szkolenia, o którym mowa w pkt. 1), wynosi ……….. zł 

brutto (słownie: …………..). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy KCP nr 502490 
00050000453071546867. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia najpóźniej 

z dniem …………….r. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Szkolenia Szkoły 

Psychoterapii Psychodynamicznej (dalej „Regulamin” – załącznik nr 1 do umowy), szczegółowego programu 
szkolenia (dalej „Program”) oraz Cennika (Program wraz z Cennikiem stanowią załącznik nr 2 do umowy).

4. Uczestnik Szkolenia oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem, w tym z treścią 
pouczenia o przysługującym mu prawie do odstąpienia od zawartej umowy (załączniki A i B do Regulaminu), 

Programem i Cennikiem dostępnymi na stronie internetowej KCP (www.kcp.com.pl) i w siedzibie KCP. 
Uczestnik Szkolenia oświadcza, że Regulamin wraz z załącznikami, Program i Cennik zostały mu przed 

zawarciem umowy także udostępnione w wersji elektronicznej (format PDF), którą pobrał na swoje urządzenie 
i w dalszym toku czynności może otworzyć pliki zawierające Regulamin wraz z załącznikami, Program i Cennik. 

Uczestnik akceptuje Regulamin wraz z załącznikami, Program oraz Cennik. 
5. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany wywiązywać się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz jej 

załączników przez czas jej obowiązywania. 
6. Strony ustalają, iż jeżeli z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji, orzeczeń, zaleceń kompetentnych 

władz publicznych wynikać będzie zakaz lub przeciwwskazanie do przeprowadzenia szkolenia w tradycyjny 
sposób związany z bezpośrednią obecnością osób i zakaz ten (lub przeciwwskazanie) wpływać będzie na 

sytuację ogółu uczestników szkolenia, to szkolenie odbędzie się online, chyba że również ta forma będzie 
niemożliwa do zrealizowania. W przypadku, gdy przepisy prawa lub zalecenia, o których mowa w zdaniu 

poprzednim dotyczyć będą części okresu czasu, w którym przewidziano szkolenie, ta część odbędzie się online, 
a pozostała część w tradycyjny sposób. Uczestnik Szkolenia oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy 

otrzymał od KCP informacje na temat minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do udziału 
w szkoleniu online. 

7. Uczestnik Szkolenia oświadcza, iż ma świadomość, że wraz z przesłaniem do KCP zaakceptowanej przez 
Uczestnika Szkolenia umowy dochodzi do zawarcia między Uczestnikiem Szkolenia a KCP niniejszej umowy. 

Akceptuję powyższą umowę 


