
UMOWA SZKOLENIA

Zawarta w Białymstoku, dnia: …………………..., pomiędzy:

OSK IDRIVE Artur GRZYB

15-481 Białystok, ul. Wąska 4 lok. 100

NIP: 537-253-72-36 REGON: 381276592 

Nr rach.: PKO BP   11 1020 1260 0000 0202 0040 4202

zwanym dalej: ośrodkiem, reprezentowanym przez: Kierownik Ośrodka Artur Grzyb (tel.: 660 437 212), a:

…………………………………………..………………...(tel.: ………………..………. e-mail: ………..........…………………………..…………)

zamieszkałą/ym: ……………………………………………………………………………..

nr PESEL: ………………………………….

zwanym dalej: osobą szkoloną / kursantem.

§1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs nauki Jazdy kategorii: ……………………………………...

§2. Obowiązki Ośrodka

1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia osoby szkolonej z zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami:

 a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., 1260r.

 b) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.),

 c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016, poz. 280).

d) wszelkimi pozostałymi rozporządzeniami Rady Ministrów

2. Ośrodek zaświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.

3. Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze 26 jednostek lekcyjnych (45minut każda), szkolenie z pierwszej pomocy 4 

jednostki lekcyjne(45 minut każda) oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 30 jednostek (60 minut każda). Po ukończeniu szkolenia 

ośrodek przeprowadzi egzamin wewnętrzny w części teoretycznej oraz praktycznej (dot. pełnego kursu kat. B)

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

5. Dodatkowe ustalenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

§3. Opłaty

1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę: ……………..zł, słownie: ………………………………………………………………………...

2. Sposób zapłaty: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Całość opłaty zostanie uregulowana nie później niż do 25 godziny zajęć praktycznych.

§4

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

§5

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

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

          Ośrodek    Osoba Szkolona



REGULAMIN OSK IDrive

Ogólny Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców IDrive Artur Grzyb,  obowiązujący przez cały czas trwania kursu.

§1. Płatności

Podstawowa cena pełnego kursu kat. B obejmuje 26h zajęć teoretycznych, 4h zajęć z pierwszej pomocy, 30h zajęć 

praktycznych oraz egzaminy wewnętrzne – teoretyczny  i praktyczny po ukończeniu kursu.

Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub w ratach, wg zasady:

- pierwsza wpłata - na pierwszych zajęciach

- kolejne wpłaty - podczas kolejnych zajęć

- reszta kwoty - do 20h zajęć praktycznych

Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

§2. Obowiązki kursanta

Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30h zajęć teoretycznych i minimum 30h zajęć praktycznych oraz 

zaliczenia egzaminów wewnętrznych. Kurs (teoretyczny) prawa jazdy kończy się dodatkowym Egzaminem Próbnym (EP) – zaliczenie 

skutkuje dopuszczeniem do zajęć praktycznych (o zaliczeniu decyduje wynik).

Kurs (praktyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym (EWT oraz Egzaminem Wewnętrznym 

Praktycznym (EWP) – zaliczenie obydwu skutkuje dopuszczeniem do Egzaminów Państwowych (o zaliczeniu decyduje pozytywny 

wynik z egzaminu testowego oraz egzaminu praktycznego). O dopuszczeniu do EWP decyduje instruktor prowadzący. Instruktor ma 

prawo nie dopuścić kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy do Egzaminów Państwowych. Jeżeli kursant nie zaliczy „EWP”, 

ustala z instruktorem dalsze działania lub umawia się na kolejny. Każdy dodatkowy „EWP” jest płatny, zgodnie z obowiązującym 

cennikiem ośrodka.

Egzamin Wewnętrzny Teoretyczni i Praktyczny są konieczne i wynikają z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz 

dodatkowych rozporządzeń.

§3. Odwoływanie jazd

Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Zajęcia praktyczne należy odwołać 

u swojego instruktora prowadzącego. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą 

jako przepadające.

Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy: zgodnie z aktualnym cennikiem ośrodka.

§4. Zmiana instruktora i rezygnacja

Kursantowi podczas trwania kursu przysługuje prawo do zmiany instruktora, w tym celu powinien zgłosić się do Kierownika 

Ośrodka.

Kursantowi przysługuje również prawo do rezygnacji z szkolenia bez podania przyczyny. Rezygnacja z kursu wymaga 

pisemnego oświadczenia złożonego w biurze OSK IDrive lub Kierownikowi Ośrodka. W przypadku rezygnacji z kursu, uczestnik kursu 

zobowiązuje się do zapłaty:

- 50% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10h zajęć praktycznych;

- 80% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20h zajęć praktycznych;

- 100% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20h zajęć praktycznych;

Data i podpis kursanta: …………………………………………..


