
§ 8 Wysokość opłat 

Kursy składają się z 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Jednostka lekcyjna stanowi 

podstawę naliczania opłat. 

1) Opłata za jednostkę lekcyjną wynosi w zależności od wielkości grupy za: 

 Grupa I 

6 - 9 uczestników/czek 

Grupa II 

od 10 uczestników/czek 

Języki – kursy początkowe 2,80 € 2,20 € 

Kształcenie ogólne 

Kształcenie kulturowe 

Języki - kontynuacja 

Komputer – kursy podstawowe 

3,00 € 2,40 € 

Komputer – kontynuacja, kursy 

specjalne 

Kształcenie zawodowe 

Kształcenie zdrowotne   

4,00 € 3,40 € 

Dla grup składających się z 5 osób opłata wynosi jednolicie 5,00 € za jednostkę lekcyjną. 

O ile oferta kursowa Uniwersytetu Ludowego miałaby w przyszłości podlegać przepisom o 

opodatkowaniu VAT, dodatkowo należny będzie obowiazujący podatek VAT.  

(2)     Opłaty wymienione w pkt. (1) pobierane są co semestr i zawierają jednorazową opłatę 

manipulacyjną w wysokości 3,00 €. Faktyczna opłata za kurs ustalana jest w zależności od 

liczby uczestników wg grup podanych w pkt. (1) na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

(3)    Jeżeli w ramach zajęć Uniwersytetu Ludowego zużywane są materiały lub powstają 

dodatkowe koszty najmu, podlegają one rozłożeniu na uczestników/czki w wysokości 

odpowiadającej przewidywanym kosztom.  

(4)     Opłata za udział w pojedynczych zajęciach o wymiarze nieprzekraczającym 3 jednostek 

lekcyjnych wynosi 5,00 €. 

(5)      Kursy i zajęcia mogą być nieodpłatne, jeżeli objęte są specjalnym wsparciem 

finansowym (np. oferta Centrum dla Rodziców i Dzieci, projekty finansowane ze środków 

pozbudżetowych). 

(6)      Opłaty za wycieczki edukacyjne zależą od cen organizatora i wydatków ponoszonych 

przez Uniwersytet Ludowy. Konkretne oferty poszczególnych wycieczek zawierają 

informacje o przebiegu i kosztach. 



(7)    Osoby przystępujące do egzaminów organizowanych przez Uniwersytet Ludowy w 

ramach posiadanych licencji wnoszą opłaty ustalone przez licencjodawcę oraz jednorazową 

opłatę manipulacyjną w  wysokości 5,00 €. 

(8)     Opłaty za certyfikaty Uniwersytetu Ludowego we Frankfurcie n. Odrą 

potwierdzające  umiejętności ustala się każdorazowo na podstawie powstałych kosztów oraz 

poniesionych nakładów. 

(9)     Opłaty za szkolenia na zamówienie podmiotów zewnętrznych (prace zlecone) naliczane 

są na podstawie faktycznych nakładów (koszty honorariów, rzeczowe i organizacyjne) 

poniesionych przez Uniwersytet Ludowy. 

§ 9 Obowiązek zapłaty i terminy płatności 

(1)      Obowiązek zapłaty spoczywa na uczestnikach/czkach kursów i zajęć, w przypadku 

niepełnoletnich na ich przedstawicielach ustawowych. 

(2)     Uczestnicy/czki otrzymują przed rozpoczęciem kursu rachunek lub – w razie polecenia 

zapłaty – potwierdzenie płatności, z którego wynika wysokość kwoty do uiszczenia. Kwota 

jest płatna najpóźniej z chwilą rozpoczęcia kursu. W sytuacjach wyjątkowych możliwa jest 

płatność gotówką. O ile opłata wg regulaminu dotyczy wstępu na pojedyncze imprezy, płatna 

jest natychmiast. 

(3)      Na żądanie pracowników/czek Uniwersytetu Ludowego należy okazać dowód zapłaty. 

Osoby, które do trzeciego dnia kursu nie przedstawiły na wezwanie dowodu zapłaty, mogą 

zostać wykluczone z zajęć.  

(4)      Jeżeli opłata w trakcie jednego semestru przekracza 100,00 €, można w sytuacjach 

wyjątkowych, na wniosek uczestnika/czki ustalić płatność w maksymalnie 3 ratach. 

(5)     Osoby zgłaszające się w sposób wiążący na wycieczki edukacyjne, wpłacają w chwili 

zgłoszenia opłatę w wysokości 10% kosztów całkowitch wg § 8 (6) jako zaliczkę. Pozostała 

kwota płatna jest najpóźniej 14 dni przed imprezą. Rezygnacja możliwa jest tylko na 

warunkach określonych przez danego organizatora. Opłata manipulacyjna w wysokości 

kosztów poniesionych przez Uniwersytet Ludowy nie podlega zwrotowi. 

§ 10 Zniżki opłat 

(1)     Opłaty za kursy obniżane są na wniosek zainteresowanych 

• o 25% dla uczniów, młodzieży uczącej się zawodu, studentów, emerytów  

• o 50% dla osób będących wolontariuszami w ramach Ustawy o Wolontariacie Młodzieży 

(JFDG) i Niemieckiej Służby Wolontariackiej (BFD), a także osób pobierających świadczenia 

w ramach Kodeksu Socjalnego (SGB) II i XII oraz Ustawy o Świadczeniach dla Osób 

Ubiegających się o Azyl (AsylbLG), osób pobierających dodatek mieszkaniowy i posiadaczy 

karty zniżkowej Frankfurt-Pass.  

(2)    Osobom uczestniczącym w kursach języka niemieckiego jako obcego przysługuje 

zniżka 50%, o ile do płatności nie są zobowiązane podmioty trzecie (Urząd Pracy, Jobcenter). 



Dla osób uprawnionych do świadczeń w ramach AsylbLG udział w kursach niemieckiego jest 

bezpłatny.  

(3)     Udział w kursach alfabetyzacyjnych jest bezpłatny, o ile do płatności nie są 

zobowiązane podmioty trzecie (Urząd Pracy, Jobcenter). 

(4)     Prawo do zniżki należy wykazać w chwili zgłoszenia, najpóźniej jednak 7 dni przed 

rozpoczęciem kursu, przedkładając odpowiedni dokument lub Frankfurt-Pass. Po tym 

terminie zniżka jest wykluczona. 

(5)     W przypadku kursów i imprez przeprowadzanych ze szczególnych względów 

kulturalnych, socjalnych i społeczno-politycznych, takich jak kształcenie polityczne lub 

dodatkowe oferty dla wysiedleńców, osób ubiegających się o azyl, bezrobotnej młodzieży 

oraz szczególnych  przypadków społecznych dyrektor/ka Uniwersytetu Ludowego może w 

porozumieniu z 1. kierownikiem/czką zakładu budżetowego Kulturbetriebe Frankfurt (oder) 

odpowiednio obniżyć lub znieść opłatę w zależności od rodzaju i zakresu działań. 

(6)     Dla kursów, w ramach których udostępniane są materiały zniżki dotyczą tylko opłat 

naliczanych wg § 8 (1). 

(7)     Zniżki w przypadku wycieczek edukacyjnych i pojedynczych imprez 

nieprzekraczających 3 jednostek lekcyjnych są wykluczone. 

(8)     Jeżeli następuje zwrot kosztów na rzecz uczestnika/czki lub do udziału zobowiązuje się 

osoba trzecia, nie przysługuje żadna zniżka. 

§ 11 Zwrot kosztów 

(1)     Prawo do zwrotu wniesionej opłaty przysługuje, jeżeli zajęcia nie odbędą się z 

przyczyn, za które odpowiada Uniwersytet Ludowy. 

(2)     Jeżeli zajęcia nie mogą zostać doprowadzone do końca z przyczyn, za które odpowiada 

Uniwersytet Ludowy, przysługuje proporcjonalny zwrot opłaty za godziny lekcyjne, które się 

nie odbyły.  

(3)     Uczestnikom/czkom kursów, którzy: 

a)   wg zaświadczenia lekarskiego z racji trwającej ponad 3 tygodnie choroby, 

b)   ze względu na przeprowadzkę do innej gminy, 

c)  z racji zmienionych warunków pracy, kształcenia lub okoliczności szkolnych 

poświadczonych przez pracodawcę lub placówkę oświatową nie mogą brać udziału w 

zajęciach lub dalszy udział w nich oznaczałby nadmierne obciążenie, przysługuje 

proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty. Zwrotowi w żadnym wypadku nie podlega opłata 

manipulacyjna. Pisemny wniosek o zwrot należy przedłożyć Uniwersytetowi Ludowemu. 

(4)     Prawo do zwrotu przysługuje tylko, gdy w ciągu 6 tygodni od pojawienia się 

przyczyny, a najpóźniej do końca semestru zostanie złożony odpowiedni wniosek. 

Przewidziane do zwrotu kwoty zostaną zaokrąglone do 0,50 €. 


