
Umowa o prowadzenie kursu maturalnego 

Zawarta w dniu      we Wrocławiu, 

pomiędzy 

Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118304, reprezentowaną przez 
Urszulę Nowak – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „SZKOŁĄ” 

a 

Panem/Panią      
 (uczestnik kursu lub rodzic lub prawny opiekun) 

zamieszkałą/ym w      
 (pełny adres z kodem pocztowym) 

zwanym/ą dalej Klientem: 

Imię i nazwisko uczestnika kursu      

PESEL     , tel.      

adres e-mail:      

I. Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza zawarta została na podstawie przedstawionej Klientowi oferty kursów 

maturalnych z przedmiotu/ów        

przez OKiDZ „Edukacja” Sp. z o.o. 

2. Uczestnik kursu decyduje się na udział w kursie maturalnym z przedmiotu 

       

na poziomie podstawowym / rozszerzonym (niepotrzebne skreślić). 

3. Kurs maturalny będzie trwał 84 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna oznacza 45 minut). 

4. Zajęcia będą odbywać się w bloku trzygodzinnym raz w tygodniu w dzień powszedni 

w godzinach popołudniowych. Dokładne terminy zajęć zostaną ustalone przez 

nauczycieli w poszczególnych grupach. 

5. Zajęcia będą odbywać się w grupach 5-10-osobowych. Grupa może przekroczyć liczbę 

10 osób, o ile wszyscy uczestnicy grupy (10 osób) wyrażą na to zgodę. Wyrażenie zgody 

jest wiążące przez cały okres trwania kursu. 

II. Obowiązki Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Spółka z o.o.  

1. OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o.  zobowiązuje się do świadczenia na rzecz uczestnika 

zajęć edukacyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w określonym wyżej 

wymiarze z wybranych przez uczestnika przedmiotówi. 

2. OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o.  zobowiązuje się do zapewnienia kadry nauczycielskiej 

o odpowiednich kwalifikacjach, testowanie uczestników kursu, sprawdzanie ich 

frekwencji oraz innych czynności zmierzających do osiągnięcia przez uczestników kursu 

jak najlepszego wyniku na egzaminie maturalnym. 
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3. OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o.  zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną 

i fachową realizacją programu kursu. W przypadku absencji nauczyciela, OKiDZ 

„Edukacja” Spółka z o.o.   stara się zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników 

o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą się w terminie późniejszym 

uzgodnionym z grupą. 

III. Obowiązki Klienta 

1. Klient ma obowiązek terminowego uiszczenia opłaty lub poszczególnych rat do 10 

każdego miesiąca. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku.  

IV. Płatności 

1. Liczbą minimalną uczestników kursu nazywamy dolną granicę zakresu uczestników 

grupy wg aktualnej oferty OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o. 

2. W przypadku, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej liczby minimalnej OKiDZ 

„Edukacja” Spółka z o.o.  zastrzega sobie prawo przeniesienia osób z danej grupy do 

innych grup z danego przedmiotu znajdujących się na tym samym poziomie. 

3. W przypadku, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej liczby minimalnej OKiDZ 

„Edukacja” Spółka z o.o.  zastrzega sobie prawo do rozwiązania umów z pozostałymi 

osobami z grupy. W przypadku rozwiązania umowy OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o. 

zobowiązuje się do zwrotu części opłaty za pozostały okres kursu. 

4. W przypadku, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej liczby minimalnej OKiDZ 

„Edukacja” Spółka z o.o.   może zaoferować pozostałym uczestnikom kontynuację zajęć 

za dodatkową opłatą, której ostateczna wysokość zostanie ustalona proporcjonalnie do 

liczby osób zainteresowanych kontynuacją kursu. 

5. W przypadku, gdy na dany kurs nie zbierze się wystarczająca liczba osób, a część 

Klientów wniesie opłatę za kurs, OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o.  zwróci całą kwotę 

pieniężną wpłaconą za kurs Klientowi. 

6. Opłata za  kurs (1 przedmiot) wynosi 240 zł/ miesięcznie. 

7. Opłaty za kurs wnoszone są przelewem bankowym na konto OKiDZ „Edukacja” Spółka 

z o.o. PKO  24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 

OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o. 

ul. Krakowska 56-62 

50-425 Wrocław  

V. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

VI. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane 

polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia przez Sąd 

Rejonowy we  Wrocławiu. 


