
UMOWA O SZKOLENIE NA KURSIE nr ..../..... start ..........
kurs „Załatwiamy prawko!”

zawarta dnia .......................................... we Wrocławiu pomiędzy „Wyższą Szkołą Jazdy” zwaną

dalej Szkołą, reprezentowaną przez Rafała Podgórskiego – kierownika Szkoły,

a Panem/Panią ................................................................................................ zwanym(-ą) dalej 

kursantem zameldowanym(-ą):

..............................................................   ...............  ..............................................................................
  miejscowość    kod    ulica, nr domu i mieszkania

........................................................   .................................   .................................................................
 nr tel. stacjonarnego                  nr tel. komórkowego    email

nr i seria dowodu osobistego lub paszportu ...............................................................

wyd. przez .......................................................................................... dnia ..........................

PESEL ......................................................... 

§ 1.

Szkoła zobowiązuje się do:

1. Kształcenia kursanta zgodnie z programem szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i 
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.
05.217.1834 z późn. zm.).
Najistotniejsza część (dotycząca szkolenia kierujących pojazdami) tego rozporządzenia jest zawarta 
w ZAŁĄCZNIKU NR 1.

2. Zapewnienia kadry instruktorów posiadających wymagane przez ustawodawce kwalifikacje w 
zakresie prowadzonych zajęć.

3. Zapewnienia infrastruktury dydaktycznej i technicznej niezbędnej do realizacji procesu 
szkolenia, zgodnie z programem szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami.

4. Zapewnienia wizyty lekarza uprawnionego do badania kierowców.

5. Wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Nastąpi to niezwłocznie po zaliczeniu przez 



kursanta egzaminu wewnętrznego praktycznego.

6. Szkolenia kursanta dopóki ten nie uzyska pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu 
państwowego na prawo jazdy.
7. Zapisywania kursanta na egzaminy państwowe na prawo jazdy we wrocławskim WORD -ie.

8. Odbioru dokumentu prawa jazdy kursanta we wrocławskim Urzędzie Miejskim.

9. Pokrycia kosztów:
 orzeczenia lekarskiego,
 wszystkich zajęć z kursu podstawowego,
 wszystkich zajęć uzupełniających, które zarządzi instruktor prowadzący,
 związanych z umówieniem wszystkich egzaminów państwowych we wrocławskim WORD -

ie,
 obecności instruktora prowadzącego na egzaminie państwowym we wrocławskim WORD -

ie,
 wszystkich zajęć dodatkowych,
 związanych z odbiorem dokumentu prawa jazdy we wrocławskim Urzędzie Miejskim.

§ 2.

Prawa i obowiązki kursanta są zawarte w REGULAMINIE Wyższej Szkoły Jazdy.

§ 3.

Wysokość i sposoby płatności reguluje AKTUALNY CENNIK.

§ 4.

Integralną częścią umowy jest REGULAMIN Wyższej Szkoły Jazdy, ZAŁĄCZNIK NR 1 oraz 
AKTUALNY CENNIK.

§ 5.

Umowa może zostać rozwiązana przez:

1. Kursanta w każdej chwili bez podawania przyczyn,
2. Szkołę, gdy kursant nie przestrzega REGULAMINU Szkoły.

Zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o:
 równowartość poniesionych kosztów przez Szkołę związanych z realizacją niniejszej 

umowy,
 200zł opłat manipulacyjnych.

Koszty poniesione przez Szkołę muszą być udokumentowane i zgodne z AKTUALNYM 
CENNIKIEM.

§ 6.



W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.05.217.1834 z późn. zm.).

§ 7.

Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

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

§ 9.

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

OŚWIADCZENIE KURSANTA

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się przed podpisaniem umowy:
 z treścią niniejszej umowy,
 REGULAMINEM Wyższej Szkoły Jazdy,
 ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 oraz
 AKTUALNYM CENNIKIEM;

 wnoszę opłatę za kurs w całości w kwocie..............................zł
i akceptuję zaproponowane warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wyższej Szkoły Jazdy na 
podstawie art. 23 ust.1 pkt.1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych.

..............................................................    ..................................................................
 Podpis kursanta (czytelny)      Przedstawiciel Szkoły



złożony w obecności pracownika Szkoły


