
 

ZARZĄDZENIE Nr 159/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu 

Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć  

studia w języku angielskim 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

3 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla 

cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim Załącznik do 

zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  

1 października 2022 r. 
 

 

 

 

       
prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

REKTOR 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 



 

 

Załącznik 
         do zarządzenia Nr 159/2022 
         z dnia 6 lipca 2022 r. 

  
 

 

Załącznik 
         do zarządzenia Nr 122/2009 
         z dnia 3 grudnia 2009 r. 
 

 

REGULAMIN 
Rocznego Kursu Przygotowawczego 

dla cudzoziemców 
zamierzających podjąć studia w języku angielskim 

 
§ 1 

 

1. Roczny Kurs Przygotowawczy, zwany dalej Kursem, przeznaczony jest dla 

cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim. 
2. Zasady uczestnictwa w Rocznym Kursie Przygotowawczym określa niniejszy 

Regulamin. 
              

§ 2 
 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kurs jest spełnienie następujących wymogów: 
1) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
2) posiadanie wizy, karty pobytu lub innego ważnego dokumentu uprawniającego 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Kursu, 
3) posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym 

Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 
4) złożenie deklaracji uczestnictwa, której wzór znajduje się na stronie Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, 
5) wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości 200 euro. 

 

§ 3 
 

Spełnienie wymogów określonych w § 2 stanowi podstawę do przyjęcia cudzoziemca na 

Kurs. 
 

§ 4 
 

1. Nauka na Rocznym Kursie Przygotowawczym jest odpłatna. 
2. Wysokość opłaty za Kurs, opłaty za powtarzanie semestru, opłaty za egzamin 

poprawkowy ustala Dyrektor Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego  

i przedstawia do zatwierdzenia Prorektorowi ds. nauczania.  
3. Opłata wnoszona jest w euro za cały okres kształcenia.  
4. Na wysokość opłaty składają się koszty kształcenia w trybie stacjonarnym, koszty 

przeprowadzanych egzaminów oraz koszty administracyjne. 
 

§ 5 
 

1. Szczegółowe warunki wnoszenia i zwrotu opłaty uregulowane są w umowie  

o warunkach wnoszenia opłaty za  świadczone usługi edukacyjne, zawartej pomiędzy 

Uczestnikiem Kursu, a Dyrektorem Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 



 

 

Uniwersytetu Wrocławskiego, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 sporządzania jest w języku polskim i w języku 

angielskim. 

 

§ 6 
 

1. W przypadku rezygnacji z Kursu opłata za Kurs podlega zwrotowi proporcjonalnie do 

niewykorzystanych zajęć.  
2. Opłata wpisowa, o której mowa w § 2 pkt 5,  nie podlega zwrotowi. 

 

§ 7 
 

Do obowiązków Dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego należy: 
1) opracowywanie planu i programu zajęć dydaktycznych, 
2) sporządzanie kosztorysu, 
3) przeprowadzanie rekrutacji, 
4) zapewnianie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć, 
5) sporządzanie certyfikatów ukończenia Kursu. 

 

§ 8 
 

Tryb zaliczania zajęć w ramach Kursu ustala Dyrektor Studium Intensywnej Nauki Języka 

Angielskiego wraz z Koordynatorem Rocznego Kursu Przygotowawczego zgodnie  

z niniejszym Regulaminem. 
 

§ 9 
 

Nauka na Rocznym Kursie Przygotowawczym trwa dwa semestry i obejmuje 720 godzin 

lekcyjnych z podziałem na: 
1) 490 godzin na doskonalenie zintegrowanych umiejętności językowych; 
2) 150 godzin na posługiwanie się językiem w kontekście akademickim; 
3) 60 godzin na naukę specjalistycznego języka angielskiego; 
4) 20 godzin na nauczanie fonetyki. 

 

§ 10 
 

1. Okresem rozliczeniowym jest semestr. 
2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika Kursu do egzaminu jest, z zastrzeżeniem § 11 

ust. 2 pkt 1: 
1) systematyczne uczestnictwo w przewidzianych planem zajęciach dydaktycznych 

(min. 90% potwierdzonych obecności na zajęciach), 
2) przystępowanie do testów i sprawdzianów przewidzianych w programie Kursu, 
3) uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, w każdym 

semestrze. 
3. Uczestnik Kursu, który w pierwszym semestrze otrzymał ocenę niedostateczną, ma 

obowiązek uzyskać brakujące zaliczenie w terminie podanym przez prowadzącego 

zajęcia, nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu. 
4. W drugim semestrze wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich  

przedmiotów Kursu – nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu. 
 

§ 11 
 

1. Uczestnik Kursu, który został dopuszczony do egzaminu, ma obowiązek przystąpić do 

niego w wyznaczonym terminie. 



 

 

2. W stosunku do uczestnika Kursu, który nie uzyskał pozytywnych ocen ze wszystkich 

przedmiotów Kursu Dyrektor Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, po 

zapoznaniu się z opinią osób prowadzących zajęcia, wydaje decyzję o: 
1) warunkowym zezwoleniu na przystąpienie do egzaminu, 
2) niedopuszczeniu do egzaminu, co oznacza niezaliczenie Kursu. 

3. Warunkowe zezwolenie na przystąpienie do egzaminu może otrzymać uczestnik 

Kursu, który wykazał się minimum 90% frekwencją na zajęciach i otrzymał 

pozytywną opinię lektora grupy i wykładowców.     
 

§ 12 
 

1. Uczestnik Kursu ma prawo ubiegać się o zezwolenie na powtarzanie semestru.  
2. Za powtarzanie semestru uczestnik Kursu wnosi opłatę.  
 

§ 13 
 

1. Uczestników Kursu obejmuje egzamin z języka angielskiego jako języka obcego  

z elementami wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. 
2. Do egzaminu z języka angielskiego,  po każdym semestrze, zobowiązani są 

przystąpić wszyscy uczestnicy Rocznego Kursu Przygotowawczego. 
     

§ 14 
 

1. Egzamin z języka angielskiego składa się z części pisemnej (testu) oraz części ustnej. 
2. Test z języka angielskiego składa się z czterech części. Poszczególne części testu 

sprawdzają: 
1) poprawność gramatyczną, 
2) zakres słownictwa, 
3) rozumienie ze słuchu, 
4) rozumienie tekstu pisanego, 
5) umiejętność pisania. 

3. Z każdej części testu Uczestnik Kursu powinien uzyskać wymagane minimum 

punktów. 
4. Uzyskanie oceny niedostatecznej z testu pisemnego powoduje niedopuszczenie 

Uczestnika Kursu do egzaminu ustnego. 
5. Uczestnik Kursu ma prawo do poprawy testu pisemnego tylko w tych częściach,  

w których uzyskał ocenę niedostateczną. 
6. Egzamin ustny sprawdza: 

1) znajomość gramatyki,  
2) zakres leksyki, 
3) umiejętność formułowania spójnych wypowiedzi,  
4) stopień opanowania warsztatu fonetyczno-fonologicznego, 
5) ogólną sprawność komunikacyjną. 

7. Na ocenę końcową egzaminu z języka angielskiego składają się: 
1) oceny z testów i sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych w semestrze, 
2) ocena z końcowego egzaminu pisemnego, 
3) ocena z egzaminu ustnego. 

 

§ 15 
 

1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejś części egzaminu Uczestnik 

Kursu poprawia ocenę w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego 

zajęcia. 
2. W przypadku niezaliczenia egzaminu w sesji poprawkowej Koordynator Rocznego 

Kursu Przygotowawczego może w uzasadnionych przypadkach (choroba i inne wypadki 

losowe) wyznaczyć dodatkowy termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności Uczestnika 

Kursu z niezaliczonych części egzaminu. 



 

 

§ 16 
 

Uczestnik Kursu: 
1) ma obowiązek przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących 

w Uniwersytecie Wrocławskim, 
2) nie jest uprawniony do korzystania ze świadczeń funduszu pomocy materialnej dla 

studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 17 
 

1. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia Rocznego Kursu Przygotowawczego 

z wyszczególnieniem ocen uzyskanych z każdego przedmiotu Kursu. Wzór certyfikatu 

sporządza Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego. 
2. Certyfikat ukończenia Kursu jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka 

angielskiego w stopniu pozwalającym podjąć studia w języku angielskim. 
 

§ 18 
 

1.  Skreślenie z listy uczestników Kursu następuje w przypadku: 
1) rezygnacji z Kursu, 
2) niedokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie, 
3) niedopuszczenia do egzaminu, 
4) rażącego nieprzestrzegania Regulaminu Rocznego Kursu Przygotowawczego. 

2.  Poprzez rażące nieprzestrzeganie Regulaminu Rocznego Kursu Przygotowawczego 

rozumie się w szczególności: 
1) notoryczne spóźnianie się, 
2) liczne nieusprawiedliwione nieobecności (stanowiące powyżej 10% ogólnej liczby 

godzin przewidzianych w całym kursie), 
3) arogancką, lekceważącą postawę wobec prowadzącego, 
4) brak zaangażowania i postępów w nauce. 

3.  Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Kursu podejmuje Dyrektor Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie 

do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 

§ 19 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Rektor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Załącznik 
do Regulaminu 

 
 

 

UMOWA Nr ………………………. 
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE NA  

 ROCZNYM  KURSIE  PRZYGOTOWAWCZYM DLA CUDZOZIEMCÓW 

ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

 

zawarta  
 

w dniu …………………………..……we Wrocławiu, pomiędzy: 
 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1,  

reprezentowanym przez Dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
 

przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ……………………………………………………………………, 
                                                                       (numer pełnomocnictwa i data wydania) 
zwanym dalej Uniwersytetem Wrocławskim 
 

a Panią/Panem ………………………………………………………………….………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 

zamieszkałą/zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………….. 
 

legitymującą/-cym się paszportem nr ………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Uczestnikiem kursu”, następującej treści: 
 

 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty przez uczestnika kursu 

za świadczone przez Uniwersytet Wrocławski Studium Intensywnej Nauki Języka 

Angielskiego, zwanym dalej SINJA, usługi edukacyjne związane z nauką języka 

angielskiego na Rocznym Kursie Przygotowawczym dla cudzoziemców zamierzających 

podjąć studia w języku angielskim. 
 

§ 2 
SINJA zobowiązuje się przez czas trwania nauki na Rocznym Kursie Przygotowawczym 

do: 
1) spełnienia wymagań wynikających z programu Rocznego Kursu 

Przygotowawczego, 
2) zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje, 
3) zapewnienia sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia do realizacji procesu 

dydaktycznego. 
 

§ 3 
1. Roczny Kurs Przygotowawczy kończy się uzyskaniem certyfikatu wydanego przez 

Uniwersytet Wrocławski Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego. 
2. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Rocznego Kursu Przygotowawczego    

jest zdanie egzaminów określonych w planie Rocznego Kursu Przygotowawczego. 

                                                     

        



 

 

 § 4 

1. Uczestnik kursu  zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kształcenie na Rocznym 

Kursie Przygotowawczym w terminie do ………………. na rachunek bankowy 

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

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w ciągu 10 dni od dnia doręczenia wezwania do 

zapłaty Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy Rocznego Kursu 

Przygotowawczego. 

 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na Rocznym Kursie Przygotowawczym 

określony w planie kursu tj. na okres od …………..….do …………....… 
2. Rozwiązanie umowy następuje: 

a) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta umowa, 
b) z dniem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników, 
c) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji z kursu. 

3. Jeżeli skreślenie z listy uczestników kursu następuje z powodu rezygnacji z kursu 

rozwiązanie umowy następuje z dniem, w którym Dyrektorowi SINJA doręczone 

zostało zawiadomienie o rezygnacji, złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem semestru SINJA zwraca 

Uczestnikowi kursu część opłaty, proporcjonalnie za okres przypadający po 

rozwiązaniu umowy. Termin zwrotu należnej Uczestnikowi kursu kwoty wynosi 21 

dni, licząc od dnia rozwiązania umowy. 
5. SINJA dokonuje zwrotu nadpłaconej opłaty na konto wskazane przez Uczestnika 

kursu. 
6. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Uczestnik kursu zalega z opłatą - jest on 

zobowiązany wnieść tę opłatę w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć 

objętych planem Rocznego Kursu Przygotowawczego. 
7. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 4, podejmuje Dyrektor 

SINJA. 
8. Wniosek wraz z decyzją Dyrektora przekazywany jest niezwłocznie do Głównego 

Księgowego celem realizacji zwrotu części opłaty. 

 

§ 6 
1. Na podstawie art. 13 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uniwersytet Wrocławski informuje Uczestnika 

Kursu:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia - Uniwersytet 

Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;  

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów zawarcia i realizacji 

niniejszej Umowy, w tym realizacji usług edukacyjnych związanych z nauką języka 

angielskiego na Rocznym Kursie Przygotowawczym dla cudzoziemców 

zamierzających podjąć studia w języku angielskim:   

a) na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji zawartej 

Umowy;   

b) na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych w związku z realizacją zawartej Umowy;   

c) na podstawie art. 6 ust. 1lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń;    

4) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości zawarcia Umowy;  



 

 

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów, z 

którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków 

przewidzianych przepisami prawa;  

6) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej Umowy, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń;   

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te 

mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;  

8) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a 

dane nie będą poddawane profilowaniu;  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

2. Spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o 

ochronie danych osobowych, SINJA nakłada na Uczestnika kursu obowiązek 

pisemnego  powiadamiania o zmianie jego danych osobowych, zawartych w niniejszej  

umowie. Skutki zaniechania dopełnienia tego obowiązku będą obciążać Uczestnika 

kursu. 

 

§ 7 
1. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jednolity: Dz. U. Z 2022, poz.574 z późniejszymi zm.), Kodeksu Cywilnego oraz 

odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego. 
3. Uczestnik kursu oświadcza, że znany jest mu Regulamin Rocznego Kursu 

Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku 

angielskim stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 w sprawie utworzenia Rocznego Kursu 

Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku 

angielskim. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

……………………………………………………………                 ……………………………………………… 
        Uniwersytet Wrocławski          Uczestnik Kursu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
- Zarządzenie Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w 
sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć 
studia w języku angielskim 
 



 

 

 
Addendum to the Regulation 

 

 

AGREEMENT NO: 

 

on conditions of fee payment for educational services provided during One-year 

Preparatory Course for foreigners, intending to enrol on a university course 

taught in English 

 

concluded  

on (date) …………………………………… in Wrocław, between: 

 

the University of Wrocław with its seat in Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, represented by 

the Head of the English Language Centre (Studium Intensywnej Nauki Języka 

Angielskiego) 

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

authorised to enter into commitments, acting pursuant to the Proxy issued by the Rector 

of the University of Wrocław 

(number of the Proxy and the date of issuance) ………………………………………………………………  

hereinafter referred to as the University of Wrocław 

and Mr/Ms ………………………………………………………………………………… (name and surname) 

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

residing in………………………………………………………………………………………… 

holder of passport no:…………………………………… 

hereinafter referred to as “Participant in the Course”, worded as follows: 

 

§ 1 

The subject Agreement provides conditions of fee payment to be made by a Participant in 

the Course, for educational services provided by the University of Wrocław Studium 

Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, hereinafter referred to as SINJA, consisting in 

English language acquisition during the One-year Preparatory Course for foreigners, who 

intend to enrol on a university course taught in English. 

 

§ 2 

Over the length of the One-year Preparatory Course, SINJA commits itself to: 

1/ meet the requirements defined explicitly by the syllabus of the One-year Preparatory 

Course 

2/ provide suitably qualified teaching staff 

3/ provide classrooms and adequate equipment - necessary for the completion of the 

undertaken educational process. 

 



 

 

§ 3 

1. The above-mentioned One-year Preparatory Course finishes with the award of  

a Certificate issued by the University of Wrocław Studium Intensywnej Nauki 

Jezyka Angielskiego SINJA. 

2. Successfully taken examinations, determined in the syllabus of the One-Year 

Preparatory Course, constitute the conditions to be met before the Certificate is 

issued. 

 

 

§ 4 

1. The Participant in the Course undertakes to transfer the aforementioned fee 

for educational services provided during the One-year Preparatory Course 

within….. days, upon receipt of an official approval of his/her participation. The 

aforementioned fee is to be paid into the following bank account: 

          

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Should the Participant in the Course fail to pay the fee within 10 days since the 

payment request was served on him/her, the Participant in the Course is 

automatically removed from the list of Participants in the One-year Preparatory 

Course. 

 

§ 5 

1. This Agreement is concluded for a definite period of time referring to the duration of the 

One-year Preparatory Course, provided in the syllabus of the course that is from ………… to 

………...…… 

2. Termination of this Agreement takes place: 

a) after expiration of the term this Agreement was concluded for, 

b) after the final decision on removing a Participant from the list of participants 

c) after presentation of a written resignation from the course by a Participant. 

3. Should the removal from the list of participants be the consequence of resignation 

from the course, the termination of this Agreement will take place as of the day on 

which the HEAD of SINJA was presented with a notification on resignation from the 

course by a Participant, submitted in writing, under pain of being declared null and 

void. 

4. Should this Agreement expire before the end of term, SINJA shall refund part of the 

paid fee to the Participant in the Course, proportionally to the period of time after 

termination of this Agreement, reduced by the costs incurred by SINJA for 

organization of the Course. The deadline for the refund of the amount to the 

Participant in the Course is 21 days, counted from the day of termination of this 

Agreement. 

5. The return of the overpaid fee is performed by SINJA onto a bank account indicated 

by a Participant in the Course. 

6. Should the Participant in the Course be in default with the fee on the day of 

termination of this Agreement, he/she is obliged to make the payment proportionally 



 

 

to the completed classes comprised in the syllabus of the One-year Preparatory 

Course. 

7. It is the Head of SINJA who takes the decision on the refund of the amount of the 

paid fee, referred to in Act 4. 

8. A motion in the case, along with the decision of SINJA Head, is transmitted without 

undue delay to the Chief Accounting Officer with a view to realizing a refund of part 

of the paid fee. 

 

§ 6 

1. Pursuant to art.13 of Personal Data Protection Act (PDPA), that is the Regulation of 

the European Parliament and of the Council of the European Union (EU) 2016/679 of 

27 April 2016  on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/ 

EC (General Data Protection Regulation) of 27 April 2016, the University of Wrocław is 

notifying the Participant in the Course of the following: 

1) The University of Wrocław, with its seat at pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, is 

the Controller of your personal data; 

2) The aforementioned Controller designated Data Protection Officer (DPO) who can 

be contacted by e-mail address: IOD@uwr.edu.pl; 

3) Your Personal Data will be processed in consideration for the conclusion and 

performance of the conditions of this Agreement, including the realization of 

educational services connected with English Language acquisition during the One-

year Preparatory Course for foreigners, intending to enrol on a university course 

taught in English: 

a) pursuant to art.6 of Act 1 letter b of PDPA, for the conclusion and 

performance of the subject Agreement; 

b) pursuant to art. 6 of Act 1 letter c of PDPA, for the purpose of complying with 

the legal obligations over the performance of the concluded Agreement; 

c) pursuant to art. 6 of Act 1 letter f of PDPA, with a view to securing and 

asserting any possible claims; 

4) Submission of personal data is voluntary, however, refusal to submit your 

personal data is tantamount to the inability to enter into the subject Agreement; 

5) Your personal data will not be made available to any third parties except for the 

entity the Controller entrusted with personal data processing, and also in cases 

provided by the provisions of law; 

6) Your Personal Data will be stored for the duration necessary to perform the 

concluded Agreement, upon which over a period of time and in the realm required 

by the provisions of generally applicable law, to secure and assert possible claims; 

7) You have the right to access, correct, remove or limit processing of your personal 

data as well as the right to their transfer. These entitlements may be limited by a 

specific provision of law; 

8) Decisions in your case shall not be taken in an automated manner and your 

personal data will not be subject to profiling; 
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9) You have the right to file a complaint to the President of Personal Data Protection 

Office. 

2. While meeting the requirements arising from the provisions on personal data 

protection, SINJA imposes an obligation on a Participant in the course to provide 

information on any change in his/her personal data included in this Agreement in 

writing. Failure to meet the obligation will burden the Participant in the Course 

himself/herself. 

 

§ 7 

1. Any amendments to the provisions of this Agreement, including its termination, 

denouncement, or withdrawal shall be presented in writing, under pain of being 

declared null and void. 

2. To all matters not settled herein, appropriate provisions of the Act of 20 July 2018 on 

the Law of Higher Education and Science (uniform text: the Journal of Laws of 2022, 

section: 574, as amended), the Civil Code and appropriate internal regulations of the 

University of Wrocław shall apply. 

3. The Participant in the Course declares that he/she has been acquainted with the 

Regulation of the One-year Preparatory Course for foreigners, intending to enrol on a 

university course taught in English, constituting an Annex to the Regulation no: 

122/2009 of the Rector of the University of Wrocław of 3 December 2009, in the case 

of establishing One-year Preparatory Course for foreigners intending to enrol on a 

university course taught in English. 

4. This Agreement has been drawn up in two identical copies, one for each party. 

 

 

The University of Wrocław 
Participant in the One-year 

Preparatory Course 

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

 

 

 

 

 

 


