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UMOWA O SZKOLENIE - KURS PRAWA JAZDY 

Umowa  zawarta w miejscowości Warszawa dnia DD-MM-2022 pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia Kierowców MOTO-EXPERT Łukasz 

Chorążak NIP: 1251049375,  REGON: 388791073, dalej Ośrodkiem lub OSK,  reprezentowanym przez: Łukasza Chorążaka – 

Kierownika OSK 

a  

Imię i nazwisko   

PESEL   

PKK  

TEL. KONTAKTOWY  ADRES E-MAIL  

Zwanym dalej Kursantem. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Strony na mocy zapisów zawartych w niniejszej Umowie postanawiają ̨uregulować ́ warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania 

wynikające z przepisów Kodeksu Postepowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, 

Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 

§ 2 Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest Kurs Prawa Jazdy kategorii A. 

§ 3. Obowiązki OSK 

1. OSK zobowiązuje się do przeszkolenia Kursanta w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami 

aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

2. OSK oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. 

3. OSK zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia. 

4. OSK zapewnia w ramach Kursu dostęp do e-wykładów oraz testów on-line (ważnych przez okres 90 dni od daty uruchomienia) 

niezwłocznie po uiszczeniu pierwszej wpłaty lub całości należności za kurs przez Kursanta. 

5. OSK zapewnia szkolenie teoretyczne stacjonarne w uzgodnionym z Kursantem terminie. Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin 

zajęć teoretycznych  w przypadku Kursu z teorią stacjonarną.  

6. OSK zapewnia zajęcia z pierwszej pomocy z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. 

7. OSK zapewnia szkolenie praktyczne w wymiarze określonym w wariancie kursu, na który zdecydował się Kursant jednak nie 

niższym niż 20 godzin zegarowych  

8. Po odbyciu szkolenia podstawowego, praktycznego w wymiarze 20 godzin zegarowych)  instruktor prowadzący przeprowadza 

wewnętrzny egzamin praktyczny (EWP). Na podstawie jego przebiegu i wyniku wspólnie z Kursantem podejmuje decyzję o dalszym 

przebiegu szkolenia. 

9. OSK zapewnia możliwość kontynuowania kursu w ramach szkolenia uzupełniającego w wymiarze zależnym od potrzeb Kursanta. 

 § 4. Obowiązki Kursanta 

1. Kursant zobowiązany jest do dostarczenia w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres 

biuro.motoexpertwarszawa@gmail.com lub pod numer 515339699 numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) 

2. Kursant w celu optymalnego przygotowania się do państwowego egzaminu teoretycznego jest zobowiązany do ukończenia - kursu 

oraz przystąpienia do egzaminu teoretycznego. 

3. Kursant zobowiązany jest stawiać się na zajęcia praktyczne w wyznaczonym miejscu i czasie punktualnie, nie będąc pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających oraz posiadając dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). 

4. Kursant ma obowiązek poinformowania o swojej nieobecności na jeździe, nie później niż 24 godz. przed jej rozpoczęciem. Zajęcia 

praktyczne odwołane nieregulaminowo, jak również nieodwołane lub nieodbyte, traktowane będą jako zajęcia, podlegające opłacie 

wg cennika jak za 1 godzinę jazd dodatkowych (za każdą godzinę). 

5. Kursant po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest zdać EWP. Na tej podstawie OSK aktualizuje PKK Kursanta w systemie 

informatycznym, a Kursant zapisuje się na państwowy egzamin praktyczny. 

§ 5. Wariant kursu, opłaty oraz sposób płatności 

1. Strony ustalają następujące ceny oraz sposób płatności:  

a) Wariant kursu: …………………………………….  Płatność: gotówka/przelew 

b) W przypadku wyboru płatności jednorazowej przelew powinien nastąpić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.  

c) W przypadku wyboru płatności ratalnej przelew: 

i. I raty (40% ceny kursu) powinien nastąpić w ciągu 7 dni, jednak nie później niż przed pierwszymi 

zajęciami praktycznymi, 

ii. II raty (40% ceny kursu) po zakończeniu 5 godzin zajęć praktycznych 

iii. III raty  w wysokości pozostałej kwoty przed egzaminem wewnętrznym. 

2. Cennik pozostałych usług: 

1 godzina jazd w ramach kursu uzupełniającego na placu manewrowym lub mieście: 120 zł  
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3. Przelewy należy realizować na wskazane poniżej konto: 

Moto-Expert  08 1140 2004 0000 3702 8123 8572 

W tytule należy podać: imię nazwisko – wariant kursu – I lub II lub III rata (w przypadku kursu podstawowego) lub imię 

nazwisko – ilość godzin jazd dodatkowych (w przypadku kursu uzupełniającego) 

§ 6. Gwarancja ceny 

OSK gwarantuje niezmienność ceny na wszelkie usługi przez okres 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. Po tym okresie, 

jeżeli Kursant nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie, zobowiązany jest on do dokonania dopłaty (różnicy w cenie kursu) 

wynikającej z nowego cennika kursu. Cennik dostępny jest na stronie www.motoexpertwarszawa.pl 

§ 7. Rozwiązanie umowy - przerwanie kursu 

Kursant na każdym etapie szkolenia może przerwać kurs podstawowy (teoretyczny lub praktyczny) tzn. zerwać zawartą z OSK 

umowę, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych na następujących zasadach: 

- 300 zł w przypadku rezygnacji w czasie trwania zajęć teoretycznych online oraz stacjonarnych 

- 60% ceny kursu, gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny (włącznie) zajęć praktycznych 

- 80% ceny kursu, gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny (włącznie) zajęć praktycznych 

- 100 % ceny kursu, gdy rezygnacja nastąpi po 20 godzinie zajęć praktycznych 

 

Zwrot pozostałej kwoty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty (paragon, rachunek, 

potwierdzenie przelewu) oraz karty przeprowadzonych zajęć. Zwrot pieniędzy następuje na pisemny wniosek o rezygnację z kursu, 

przelewem na wskazane w nim konto. 

§ 8. Inne 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej Umowy rozpatruje sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania Umowy. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Oświadczenia Kursanta 

1. Oświadczam, że w przypadku nie zapłacenia należności za kurs poddaje się egzekucji poprzez firmę windykacyjną i poniosę 

wszelkie koszty z tym związane z ustawowymi odsetkami włącznie. 

2. Oświadczam, że rozumiem i akceptuję w pełni fakt, że szkolenie wymaga nakładu intensywnego wysiłku, a tym samym może 

spowodować maksymalne obciążenie mojego organizmu, koordynacji oraz równowagi i precyzji. Wobec powyższego, z pełną 

świadomością przejmuję na siebie całe ryzyko odpowiedzialności za straty, koszty lub szkody związane z moim udziałem w 

szkoleniu i zrzekam się roszczeń do OSK i osób trzecich.  

3. Oświadczam, że biorąc udział w szkoleniu, rozumiem i jestem w pełni świadomy(a), że kurs niesie ze sobą ryzyko, w tym (ale nie 

wyłącznie) doznania poważnego urazu, utraty zdrowia lub śmierci, a także uszkodzenia lub utraty mienia. W celu zmniejszenia 

ryzyka będę używać własnej odzieży ochronnej.  

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zdjęcia na firmowej stronie www oraz fanpage'u OSK. (w przypadku braku 

zgody, prosimy o wykreślenie) 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 

szkolenia oraz marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 

6. Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznałam się z jej treścią. 

 

OŚRODEK  KURSANT* 

 

 
 
 
 
 
 …………………………………………….. 

  
 
 
 

 
 
 

 
……………………………..………………….. 

(*) w przypadku, gdy Kursant w dniu zapisu na kurs nie ukończył 18-stego roku życia, dołącza on zgodę rodziców na rozpoczęcie kursu 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OSK Moto-Expert z siedzibą w Kobyłce,  wpisaną do CEiDG, NIP: 1251049375,  REGON: 388791073, Aktualne dane 

kontaktowe dostępne na stronie www.motoexpertwarszawa.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Chorążak:  e-mail: biuro.motoexpertwarszawa.gmail.com 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej realizacją. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia oraz realizacji umowy i mogą być 

przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. 
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w 

sposób wyłącznie zautomatyzowany. 
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy. 


