
Kwestie praktyczne

Zgłoszenie

1. Prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie nie będzie rozpatrzone w przypadku nieuiszczenia:

a) Bezzwrotnego wpisowego w wysokości 185 USD.

b) Bezzwrotnej opłaty wstępnej za kurs w wysokości 150 USD. Opłata ta zostanie naliczona za udział w pierwszej sesji.

c) Numer karty kredytowej w celu rezerwacji zakwaterowania. Szkoła NESE nie obciąży karty kredytowej, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki Umowy o 
przyznanie zakwaterowania w NESE.

d) Bezzwrotnej opłaty za pocztę kurierską w wysokości 90 USD (jeśli korespondencja ma być wysyłana pocztą kurierską).

e) List poświadczający otrzymanie pomocy finansowej. Musi to być bankowy wykaz stanu konta lub list przyznający pomoc finansową z zaświadczeniem z 
banku, że dana osoba, organizacja lub pracownik wykazują chęć sponsorowania. Pismo poświadczające otrzymanie wsparcia finansowego musi wska-
zywać, iż student lub jego sponsor dysponuje funduszami w wysokości co najmniej 3800 USD na sesję.

2. Wniosek zgloszeniowy można składać bezpośrednio na stronie NESE: APPLY.NESE.EDU. Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe można także wysłać pocztą 
standardową lub elektroniczną pod wskazane adresy: apply@nese.edu

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i formularza zakwaterowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem New England 
School of English (NESE). Przedstawiciel ten z przyjemnością udzieli pomocy we wszystkich kwestiach.

Po przejrzeniu i akceptacji twojego zgłoszenia prześlemy:

• Pakiet potwierdzający przyjęcie zgłoszenia wraz z listem potwierdzającym przyjęcie do NESE.

• List potwierdzający przydział zakwaterowania i umowę potwierdzającą zakwaterowanie, jeśli starałeś się o zakwaterowanie.

• Formularz wizowy I-20: Należy pamiętać, że zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, formularz I-20 może być wydany tylko studentom, którzy: starają się o 
przyjęcie na studia doskonalące znajomość języka angielskiego realizowane w systemie stacjonarnym. Jeśli zamierzasz uczestniczyć w intensywnym progra-
mie NESE (w systemie stacjonarnym), NESE prześle ci formularz I-20. Formularz I-20 należy dostarczyć do ambasady lub konsulatu Stanów Zjednoczonych, 
jeśli starasz się o wizję studencką (F-1). Należy pamiętać, że prawo Stanów Zjednoczonych nie zezwala posiadaczom wizy F-1 na studia w systemie niestacjo-
narnym.

Rejestracja

Podczas rejestracji w NESE wymagane są:

• Paszport i formularz I-20.

• Potwierdzenie dokonania opłaty za naukę i zakwaterowanie.

• Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie zamierzasz wykupić ubezpieczenia zdrowotnego w NESE.

Rezygnacje i zwroty

Termin rezygnacji Ponad dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem sesji

Mniej niż dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem sesji

Po rozpoczęciu sesji

Wpisowe Nierefundowane Nierefundowane Nierefundowane

Opłata wstępna za kurs Całkowicie refundowane Całkowicie refundowane Całkowicie refundowane

Opłata za udział w kursie Całkowicie refundowane Całkowicie refundowane Proporcjonalna kalkulacja według tygodni

Depozyt gwarantujący 
zakwaterowanie

Nie przepada Przepada w całości Przepada w całości

Opłata za mieszkanie Całkowicie refundowane
Strata kaucji za zakwaterowanie w 
kwocie 250 USD3

Proporcjonalnie obliczona opłata + strata kaucji za 
zakwaterowanie w kwocie 250 USD3

Wszystkie zwroty są dokonywane w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności.

Jeśli NESE odrzuci Twoje zgłoszenie lub anuluje zajęcia, otrzymasz zwrot całej kwoty czesnego w ciągu 45 dni. W przypadku odmowy wydania wizy zwrócone 
zostaną także opłaty bezzwrotne. Ponadto czesne opłacone za przyszłe semestry zostanie także zwrócone w całości. Należy pamiętać, iż przedstawiciele 
szkoły NESE mogą kierować się innymi zasadami zwrotu niż szkoła NESE. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze szkołą NESE lub swoim 
przedstawicielem.
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Płatności

Należy pamiętać, iż wszystkie opłaty muszą zostać wniesione w pełnej kwocie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego semestru, a następnie 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem każdego kolejnego semestru nauki.

Metoda płatności:

Flywire https://NESE.flywire.com

Karta kredytowa / debetowa Visa, MasterCard, American Express, Diners

Czeki podróżne w dolarach amerykańskich lub 
przekaz pieniężny

Przekaz na rzecz: The New England School of English

Czek bankowy Wystawiony w dolarach amerykańskich: przekazany na rzecz The New England School of English

Przelew bankowy (przelew IAT/ACH) Należy pamiętać, że w treści przelewu IAT/ACH musi zawierać się numer ABA i kod SWIFT.

Nazwa 
banku:

Cambridge Trust Company  
1336 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138 USA

Nr ABA:  011300595, KOD SWIFT: CAUPUS31  
Na rzecz:  The New England School of English 
Nr rachunku bankowego: 1228350900



Transfer z lotniska/na lotnisko

Szkoła NESE oferuje dwa rodzaje usługi transportu z lotniska:  
1. Grupowy transport w cenie 125 USD. Kierowca będzie czekać na studentów NESE na zewnątrz lotniska.  
2. Prywatny transport w cenie 210 USD. Kierowca odbierze studenta z terenu lotniska.  
Należy pamiętać, że w przypadku transportu z lotniska po północy lub w dni świąteczne: Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie, Sylwestra i Nowy Rok 
naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 80 USD. Koszt zamówienia taksówki jest niższy (około 75-85 USD), podobnie koszt skorzystania z usług typu Uber 
lub Lyft (około 40-50 USD).

Zakwaterowanie

Możesz wybrać zakwaterowanie na stancji, w akademiku lub w apartamencie10. Studenci realizujący pełen program mają pierwszeństwo w wyborze formy 
zakwaterowania. Wypełnij cały formularz zakwaterowania, a my dokonamy wszystkich formalności związanych z twoim zakwaterowaniem PRZED twoim 
przyjazdem. Studenci proszeni są o przybycie w niedzielę bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszej sesji i wyjazd w sobotę bezpośrednio po zakończeniu 
ostatniej sesji. Jeśli student uzyska specjalnie zezwolenie na dłuższy pobyt, zostanie pobrana dodatkowa opłata. Po zakończeniu edukacji w NESE dalszy pobyt 
u rodziny, u której było się zakwaterowanym, lub w domu akademickim jest niemożliwy. Należy pamiętać, że zanim NESE będzie mogła zarezerwować dla 
danej osoby zakwaterowanie, szkoła musi otrzymać depozyt gwarantujący zakwaterowanie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Podczas studiów w Stanach Zjednoczonych musisz posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz wykupić ubezpieczenie w NESE lub przedstawić 
dowód (w języku angielskim) zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z NESE.

Termin składania zgłoszeń

Po otrzymaniu twojego zgłoszenia, wyślemy do ciebie pakiet informacyjny „Pakiet potwierdzający przyjęcie”, zawierający formularz I-20 (zgodnie z twoją 
uprzednią prośbą). Materiały te zazwyczaj wysyłane są pocztą zwykłą. Jednakże ze względu na znaczenie materiałów zawartych w tym pakiecie, jeśli twoje 
zgłoszenie dotrze do NESE mniej czasie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem sesji, w której chcesz wziąć udział, zdecydowanie zalecamy, abyś zażądał, aby 
twój „Pakiet potwierdzający przyjęcie” został wysłany pocztą kurierską. Jeśli chcesz, aby twój pakiet został wysłany pocztą kurierską, musisz wnieść opłatę w 
wysokości 90 USD.

Warunkowe potwierdzenie przyjęcia

Jeśli potrzebujesz warunkowego potwierdzenia przyjęcia, prosimy o kontakt z naszym biurem, z przyjemnością pomożemy w tej kwestii.

Wydatki osobiste

Zalecamy zaplanowanie około 550 USD miesięcznie na wydatki osobiste, które mogą zostać przeznaczone na zakupy, rozrywkę, przejazdy itp. Koszt 
podręczników wyniesie około 150 USD na czterotygodniową sesję.

Pogoda

Średnia temperatura wynosi 10°C wiosną, 22°C latem, 13°C jesienią i -1°C zimą. Zdarzają się jednak niezwykłe sytuacje pogodowe, kiedy temperatura może 
sięgać 37°C latem i -18°C zimą.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji lub odpowiedzi na pytania w jakiejkolwiek kwestii dotyczącej New England School of English, prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numer (617) 864-7170, wysłanie faksu pod numer (617) 864-7282 lub email pod adres: admissions@nese.edu. Jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc. Odbieramy 
telefony przez 24 godziny na dobę. Możesz się z nami skontaktować w dogodnym dla ciebie czasie.

1. Jest to bezzwrotna opłata jednorazowa.

2. Bezzwrotna opłata wstępna za kurs zostanie naliczona za udział w pierwszej sesji.

3. Szkoła NESE nie obciąży karty kredytowej, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki Umowy o 
przyznanie zakwaterowania w NESE. Kaucja za zakwaterowanie w apartamencie: 500 USD

4. Za udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości  
335-670 USD w zależności od kursu.

5. Obejmuje 16 posiłków tygodniowo.

6. Obejmuje 14 posiłków tygodniowo.

7. Wszystkie ceny obowiązują do końca grudnia 2023.

8. Szkoła NESE jest zamknięta przez pierwszy tydzień stycznia, ostatni tydzień kwietnia, ostatni tydzień 
sierpnia i dwa ostatnie tygodnie grudnia. Szkoła NESE oferuje zakwaterowanie w czasie wolnym 
od zajęć za dodatkową opłatą od 55 do 220 USD za noc w zależności od wyboru pokoju jedno- lub 
dwuosobowego.

9. Cena pokoju dwuosobowego. Cena pokoju jednoosobowego wynosi 2910 USD za kurs.

10. Apartament tylko dla studentów w wieku 30+. Cena za osobę. Cena za parę 3650 USD. Opłaty za 
sprzątanie i posiłki nie są wliczone w cenę

11. W przypadku jednorazowej opłaty za dwa kursy intensywne udzielany jest rabat. W przypadku 
jednorazowej wpłaty za ośmiotygodniowy kurs intensywny opłata wynosi 3690 USD.

12. Ubezpieczenie zdrowotne NESE obejmuje wyłącznie posiadaczy wizy F-1. Nie dotyczy to 
wcześniejszych ustaleń. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z NESE. 

13. Prywatne korepetycje kosztują 90 USD za godzinę. Pobierz i wypełnij zgłoszenie na prywatne 
korepetycje.

Opłaty za kurs

Wpisowe1 US$185

Opłata wstępna za kurs1,2 US$150

Depozyt gwarantujący zakwaterowanie3 US$250

Opłata za pocztę kurierską US$90

Program półintensywny (9:00 - 12:30) Program intensywny (9:00 - 3:15)11

Udział w kursie4,7 US$1385 US$1385 US$1385 US$1895 US$1895 US$1895

Kwatera u rodziny5,7,8 US$1490 --- --- US$1490 --- ---

Miejsce w akademiku6,7,8,9 --- US$1950 --- --- US$1950 ---

Apartament8.10 --- --- US$3110 --- --- US$3110

RAZEM US$2875 US$3335 US$4495 US$3385 US$3845 US$5005

Ubezpieczenie zdrowotne12 --- --- --- US$175 US$175 US$175

http://nese.edu/assets/polish-pl_tutoring_application.pdf


Nazwisko 

Pan  

Pani  

Nazwisko                                           Pierwsze imię                                              Drugie imię

Adres (stały)
               Ulica

Miejscowość, Stan Kraj                                                                    Kod pocztowy

Telefon Telefon komórkowy

E-mail Skype

Data urodzenia Kraj urodzenia Obywatelstwo
(dzień/miesiąc/rok)

Czy potrzebujesz wizę studencką (F-1)?   Tak   Nie    Jeśli nie, jaką wizę będziesz mieć?

Chcę uczestniczyć w:   programie półintensywnym (9:00 - 12:30)  programie intensywnym (9:00 - 15:15)                 Prywatne korepetycje13

Proszę wybrać sesje, w których chcesz uczestniczyć:

2022 Sesje 2023 Sesje
 3 stycznia - 28 stycznia  27 czerwca - 22 lipca  3 stycznia - 27 stycznia  26 czerwca - 21 lipca

 31 stycznia - 25 lutego  25 lipca - 19 sierpnia  30 stycznia - 24 lutego  24 lipca - 18 sierpnia

 28 lutego - 25 marca  29 sierpnia - 23 września  27 lutego - 24 marca  28 sierpnia - 22 września

 28 marca - 22 kwietnia  26 września - 21 października  27 marca - 21 kwietnia  25 września - 20 października

 2 maja - 27 maja  24 października - 18 listopada  1 maja - 26 maja  23 października - 17 listopada

 31 maja - 24 czerwca  21 listopada - 16 grudnia  30 maja - 23 czerwca  20 listopada - 15 grudnia

Formularz zgłoszeniowy: Część 1
1. Prosimy o wypełnienie obu stron niniejszego formularza zgłoszeniowego DRUKOWANYMI LITERAMI

2. Do niniejszego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

a. Potwierdzenie wpłaty opłaty wstępnej za kurs w wysokości 185 USD

b. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnej opłaty za przyjęcie na kurs w wysokości 150 USD, która zostaje 
naliczona za udział w pierwszej sesji.

c. Numer karty kredytowej w celu rezerwacji zakwaterowania. Szkoła NESE nie obciąży karty  
kredytowej, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki Umowy o przyznanie zakwaterowania  
w NESE.

d. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnej opłaty za pocztę kurierską w wysokości 90 USD

e. Potwierdzenie uzyskania wsparcia finansowego

3. Prosimy o podpisanie formularza zgłoszeniowego (w przypadku osób poniżej 21 roku życia, podpis 
składa rodzic lub opiekun) i wysłanie go pocztą lub emailem pod wskazane poniżej adresy:

Admissions Office 
The New England School of English 
Harvard Square 
36 John F. Kennedy Street 
Cambridge, MA 02138 USA 
faks: (617) 864-7282  
adres email: apply@nese.edu        

Czy chciałbyś, żebyśmy zapewnili ci zakwaterowanie?  Tak       Nie

Chciałbym zamieszkać  u rodziny     w akademiku  w apartamencie10

Wybrany okres pobytu:

Informacje dotyczące zakwaterowania u rodziny

Czy możesz mieszkać z małymi dziećmi?  Tak  Nie  Brak preferencji

Czy możesz mieszkać z rodziną, która ma kota?  Tak  Nie

Czy możesz mieszkać z rodziną, która ma psa?  Tak  Nie

Czy palisz?  Tak  Nie

Czy możesz mieszkać z osobami, które palą?  Tak  Nie  Brak preferencji

Czy masz jakieś alergie?  Tak  Nie (jeśli tak, wymień jakie)

Co twoi gospodarze powinni wiedzieć o tobie?

Informacje dotyczące zakwaterowania w domu akademickim

W jakim pokoju chciałbyś mieszkać?  Jednoosobowym  Współdzielonym

Czy palisz?  Tak  Nie

Kaucja gwarancyjna za zakwaterowanie

Należy pamiętać, że zanim NESE będzie mogła zarezerwować dla danej osoby zakwaterowanie, szkoła musi otrzymać kaucję gwarancyjną za 
zakwaterowanie. Prosimy podać dane swojej karty kredytowej potrzebne do złożenia kaucji zakwaterowania w NESE.

 Chcę złożyć kaucję gwarancyjną za zakwaterowanie w NESE przy użyciu karty kredytowej. (Karta nie zostanie obciążona, jeśli zostaną spełnione 
wszystkie warunki Umowy o przyznanie zakwaterowania w NESE. W przypadku naruszenia warunków Umowy o przyznanie zakwaterowania w NESE 
karta zostanie obciążona na maks. kwotę 250 - 500 USD3.)

  Visa   MasterCard   American Express   Diners

Nr karty debetowej/
kredytowej

Numer 
zabezpieczający

Data  
ważności

Imię i nazwisko 
właściciela karty Podpis właściciela karty

                     Proszę wpisać drukowanymi literami
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Informacje o apartamentach

Ile osób będzie mieszkać w apartamencie?  1 osoba  Para

Czy palisz?  Tak  Nie (Apartament dla osób niepalących)



Informacje dotyczące płatności

 Opłaty przekazano za pośrednictwem serwisu „Flywire”: https://NESE.flywire.com                Wniosłem opłaty przelewem bankowym.

Data realizacji przelewu: Wpłacona kwota USD Nr referencyjny operacji
          (dzień/miesiąc/rok)                  Jeśli istnieje

 Chcę opłacić koszty przy użyciu karty kredytowej.

Proszę pobrać USD z mojej karty kredytowej.

 Visa  MasterCard  American Express  Diners

Nr karty debetowej/kredytowej Numer zabezpieczający Data ważności

Imię i nazwisko właściciela karty Podpis właściciela karty
Proszę wpisać drukowanymi literami

Informacje o pakiecie powitalnym

Proszę wysłać mój „Pakiet potwierdzający przyjęcie” (wraz z formularzem I-20, zgodnie z uprzednią prośbą)

 pocztą kurierską (załączyłem opłatę w wysokości 90 USD za tę usługę)

 pocztą lotniczą (bez opłat)
Ulica

Pod adres:

 powyższy adres stały lub
Miejscowość Stan

 inny adres:

Kraj Kod pocztowy

Informacje o kontakcie w razie nagłego wypadku

W przypadku nagłych sytuacji, z kim NESE ma się skontaktować?

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa Telefon

Telefon komórkowy E-mail

Podaj swój obecny zawód.

Podaj źródło, z którego otrzymałeś ten formularz zgłoszeniowy.

Informacje dodatkowe

Opisz czego się spodziewasz od pobytu w NESE.

Informacje o transferze na lotnisko i z lotniska

 Tak, proszę o zorganizowanie GRUPOWEGO (spotkanie z kierowcą POZA terminalem) transportu z lotniska. Rozumiem, że ta usługa kosztuje 125 uSD.

 Tak, proszę o zorganizowanie PRYWATNEGO (spotkanie z kierowcą NA TERENIE terminalu) transportu z lotniska. Rozumiem, że ta usługa kosztuje 210 USD.

 Nie, nie potrzebuję transportu z lotniska.

Potwierdzenie finansowania, depozyt gwarantujący zakwaterowanie i upoważnienie dotyczące postępowania w przypadku choroby
Znam i akceptuję koszty uczestnictwa w kursie w szkole The New England School of English, 
przedstawione w załączonym kosztorysie. Rozumiem także w pełni Zasady anulowania i uzyskiwania 
zwrotów kosztów uczestnictwa w kursie w The New England School of English, opisane w 
poniższym formularzu zgłoszeniowym. Wyrażam zgodę na poniesienie odpowiedzialności za 
wszelkie koszty i ewentualne anulowanie ze strony osoby wnioskującej o kurs w szkole The New 
England School of English. Zamiast płacenia kaucji za mieszkanie w wysokości 250 USD - 500 USD3 
zgadzam się udostępnić NESE dane karty debetowej lub kredytowej jako gwarancji. Przyjmuję 
do wiadomości, że z karty zostanie pobrana opłata, jeśli nie zostaną spełnione warunki Umowy 
potwierdzającej zakwaterowanie. Maksymalna opłata wynosi 250 USD - 500 USD3 na sesję. 

Kwota depozytu gwarantującego zakwaterowanie nie będzie blokowana przez więcej niż 90 dni po 
opuszczeniu zakwaterowania NESE. Niniejszym,wyrażamzgodęnapoddanieuczestnikabadaniom 
diagnostycznymorazleczeniuwprzypadkujegozachorowanialubinnegouszkodzenia ciała oraz 
ujawnienie informacji medycznych niezbędnych do celów leczniczych i ubezpieczeniowych. 
Wyrażam zgodę na poniesienie kosztów za opiekę medyczną, które nie są objęte ubezpieczeniem 
medycznym, i za leczenie wszystkich wcześniejszych stanów chorobowych, których nie obejmuje 
ubezpieczenie zdrowotne. Złożenie niniejszego formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na 
ogólne warunki uczestnictwa, które są zawarte w pakiecie zgłoszeniowym.

  Imię i nazwisko osoby zgłaszanej    Imię i nazwisko opiekuna, jeśli osoba zgłaszana nie ukończyła 21 roku życia.

   Podpis osoby zgłaszanej Data    Podpis opiekuna, jeśli osoba zgłaszana nie ukończyła 21 roku życia. Data

Formularz zgłoszeniowy: Część 2
Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym

 Tak. Chcę wykupić ubezpieczenie zdrowotne w NESE. Rozumiem, że koszt ubezpieczenia zdrowotnego NESE wynosi 175 USD za sesję.

 Nie chcę wykupić ubezpieczenia zdrowotnego w NESE. Mam własne ubezpieczenie.

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu

©2022, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.
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