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…………………………………………………… 
     (pieczęć ośrodka szkolenia kierowców) 

UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 
 

zawarta w dniu  ...........................................  

pomiędzy:  .................................................................................................................................................. 

numer PESEL:  .......................................................... , zamieszkałym (ą) w  ............................................... 

ul. ................................................................................................................................................................ 

numer telefonu:  ..........................................................................  

adres e-mail:  ................................................................................  

numer PKK:  ..................................................................................  

zwanym dalej Osobą Szkoloną 
a  
Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Auto Liga Tomasz Katalski  z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska  
78/P8 zwanym dalej Ośrodkiem, 
 
zwane dalej łącznie Stronami.  

§ 1. Postanowienia ogólne 

Strony za pomocą regulacji zawartych w niniejszej umowie postanawiają uregulować warunki oraz 
wzajemne wobec siebie zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w szczególności Ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz.978) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w 
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 
wykładowców (Dz.U. z 2016r. poz.280). 

§ 2. Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest kurs Nauki Jazdy kategorii B 

 stacjonarny 

 e-learning 

  ..........................................................................................................................................  

zwany dalej Szkoleniem. 

§ 3. Opłaty 

1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę  ...................................................  PLN        

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

Nr poz./rok 
 

.………../………… 
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Kwota ta zawiera dodatkowe świadczenia: materiały (aplikacja na telefon lub książka + testy on-line 
bądź w przypadku e-learning: dostęp do platformy e-learning), pierwszy egzamin sprawdzający 
wiedzę teoretyczną, pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. 

2. Osoba Szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o której mowa w ust. 1 w całości przed 
rozpoczęciem tego szkolenia, nie później niż w dniu podpisania niniejszej umowy lub rozłożyć na 
nieoprocentowane 4 raty przy czym: 

 pierwszą część w wysokości nie mniejszej niż 400 zł Osoba Szkolona zobowiązana jest 
opłacić przed przystąpieniem do szkolenia, jednak nie później niż w dniu podpisania 
niniejszej umowy, 

 drugą część opłaty za kurs w wysokości 400 zł Osoba Szkolona zobowiązana jest opłacić  
nie później niż po 6-tej godzinie szkolenia praktycznego,  

 trzecią część opłaty za kurs w wysokości 400 zł Osoba Szkolona zobowiązana jest opłacić  
nie później niż po 12-tej godzinie szkolenia praktycznego,  

 pozostałą część opłaty za kurs, o której mowa w ust. 1 Osoba Szkolona zobowiązana jest 
opłacić najpóźniej do 16 godziny szkolenia praktycznego. 

3. Opłata za każdy kolejny egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz egzamin wewnętrzny 
teoretyczny wynosi 20 zł. 

4. Opłata za każdy kolejny egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 100 zł. 
5. Opłata za szkolenie, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmniejszeniu w przypadku nieodbytego z winy 

Osoby Szkolonej szkolenia praktycznego zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w §6 ust.5. 
6. W cenie szkolenia zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 300 zł, która nie podlega 

zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.  
7. Opłata za szkolenie uzupełniające w zakresie zajęć praktycznych w wymiarze 1h (60min.) wynosi  

70 zł i dokonywana jest w całości przed odbyciem szkolenia. 

§ 4. Obowiązki Ośrodka 

1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie kategorii prawa jazdy 
wskazanej w §2 zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280) 

2. Ośrodek oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie szkolenia kierowców 
oraz dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. 

3. Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, oraz szkolenie 
praktyczne w wymiarze 30 godzin zegarowych. 

4. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności 
wynikających z programu szkolenia. 

§ 5. Badania lekarskie 

1. Osoba Szkolona zobowiązana jest przed rozpoczęciem szkolenia uzyskać orzeczenie lekarskie  
o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem. 

2. Ośrodek pozostawia Osobie Szkolonej dowolność w wyborze usługi lekarskiej w zakresie 
przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  
i honoruje orzeczenia lekarskie wystawione przez lekarzy niewspółpracujących z Ośrodkiem. 

3. Ośrodek nie ponosi kosztów przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się  
o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

§ 6. Prawa i obowiązki Osoby Szkolonej 

1. Szkolenia nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym 
wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia 
w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych- w okresie obowiązywania 
tego zakazu. 
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2. Osoba Szkolona przed rozpoczęciem Szkolenia zobowiązana jest poinformować Ośrodek  
o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę - tzw.: PKK, umieszczonym w systemie 
teleinformatycznym.  

3. Uzyskanie nr PKK przez osobę, która nie ukończyła 18 lat jest jednoznaczne ze zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego do uczestnictwa w Szkoleniu. 

4. Osoba Szkolona przystępując każdorazowo do zajęć praktycznych powinna posiadać przy sobie 
dokument tożsamości. 

5. Szkolenie, o którym mowa w §2 oraz w §4 ust.3 należy zrealizować w terminie do 12 miesięcy licząc 
od dnia podpisania niniejszej umowy. Jeżeli w tym okresie czasu Osoba szkolona z własnej winy nie 
zakończy Szkolenia, umowa ulega rozwiązaniu. Opłata za szkolenie, o której mowa w §3 ust. 1 nie 
zostanie zwrócona i nie ulegnie zmniejszeniu w przypadku niezrealizowania szkolenia w w/w 
terminie z winy Osoby Szkolonej.  

6. Odwołanie zajęć praktycznych przez Osobę Szkoloną powinno nastąpić na minimum 24h przed 
umówionymi zajęciami praktycznymi. W innym przypadku zajęcia praktyczne uznaje się za 
przepadające i wymagające dokupienia zgodnie z wymogami rozporządzenia. 

§ 7. Ukończenie szkolenia 

1. Ośrodek oświadcza, iż uregulowanie przez Osobę Szkoloną całości zobowiązania wobec ośrodka 
jest jednym z warunków niezbędnych do ukończenia szkolenia. 

2. Ośrodek oświadcza, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego przez Osobę 
Szkoloną jest jednym z warunków niezbędnych do ukończenia szkolenia. 

§ 8. Wypowiedzenie umowy 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy a tym samym przerwania szkolenia. 
2. Wniesiona opłata, o której mowa w §3 ust. 1 zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, 

w jakim Osoba Szkolona brała udział w szkoleniu w zajęciach praktycznych (szkolenie teoretyczne 
w momencie przerwania szkolenia traktowane jest jako szkolenie nieodpłatne) po odliczeniu opłaty 
manipulacyjnej, o której mowa w §3 ust. 5. 

3. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2 może być dokonany wyłącznie po okazaniu przez Osobę 
Szkoloną oryginału dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie opłaty za szkolenie, o której mowa 
w §3 ust. 1 bądź oryginałów dowodów wpłat potwierdzających uiszczenie rat, o których mowa  
w §3 ust. 2. 

§ 9. Regulamin Ośrodka 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszej umowie reguluje szczegółowo Regulamin Ośrodka, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Osoba Szkolona oświadcza, iż zapoznała się i zobowiązuje się przestrzegać Regulamin Ośrodka. 
 

§ 11. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Osoby Szkolonej przetwarzanych w związku z realizacją 
Umowy o przeprowadzenie szkolenia, jest Ośrodek. 

2. Dane osobowe Osoby Szkolonej będą wykorzystywane przez Ośrodek wyłącznie w celu realizacji 
Umowy i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, nie związanych z umową. 

3. Ośrodek zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Osoby Szkolonej zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa. 

4. Ośrodek oświadcza, że opracował oraz stosuje procedury w zakresie przetwarzania danych, dające 
gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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5. Ośrodek oświadcza, że obowiązujące u niego procedury oraz zastosowane rozwiązania techniczne, 
organizacyjne i prawne zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych, są zgodne z wymogami 
obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) („RODO”). 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie 
szkolenia. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie szkolenia. 

7. Administrator danych przewiduje udostepnienie danych osobom i podmiotom, przy pomocy 
których Szkolenie będzie realizowane. Osoby/podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w 
imieniu i na rzecz administratora danych. 

8. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dane osobowe będą pobierane i 
przekazywane do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie. 

9. Dane osobowe Osoby szkolonej będą przetwarzane przez czas trwania Szkolenia, a po jego 
zakończeniu-będą przechowywane do celów archiwalnych, wyłącznie dla realizacji obowiązków 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Osoba szkolona wyraża/ nie wyraża zgodę/-y na przetwarzanie przez Ośrodek jego danych 
osobowych w postaci numeru telefonu………………………., adresu e-mail ……………………………………… 
dla celów związanych z organizacja Szkolenia, w tym ich udostępnienia wykładowcom, 
instruktorom, osobom/podmiotom przy pomocy, których Szkolenie będzie realizowane. 

11. Osoba szkolona wyraża/ nie wyraża zgodę/-y na przetwarzanie przez Ośrodek jego danych 
osobowych w postaci wizerunku, zdjęć oraz imienia i nazwiska,   w celu zamieszczania na stronie 
internetowej Ośrodka oraz na profilach Ośrodka w serwisach społecznościach . 

12. Osoba szkolona wyraża/ nie wyraża zgodę/-y na przetwarzanie przez Ośrodek jego danych 
osobowych w postaci numeru telefonu………………………., adresu e-mail ……………………………………… 
dla celów marketingowych Ośrodka. 

13. Osobie Szkolonej przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych. 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 

14. Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego, oraz przepisy innych regulacji wskazanych w § 1 niniejszej umowy. 

15. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

   Ośrodek - podpis i data     Osoba Szkolona - podpis i data 


