
Regulamin

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW WASZCZYN

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia 
Kierowców WASZCZYN.

       2.         Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)kursancie- - oznacza to osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia 
Kierowców WASZCZYN,
b)ośrodku - oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców 
WASZCZYN wpisany przez Starostę Mikołowskiego do rejonu 
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod 
numerem zezwolenia 00292408 w zakresie prawa jazdy kategorii A,B
szkoleniu - oznacza to szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające 
kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 października 2005r.(Dz. U. Nr 217 z dnia 31 
października 2005r.).

 3. Kandydat na kursanta przed rozpoczęciem szkolenia jest zobowiązany do 
przeczytać niniejszy regulamin. Poprzez zawarcie umowy kursant potwierdza, że 
zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego 
postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać. Regulamin stanowi 
integralną część umowy.

§  1

1. Ośrodek zapewnia fachowe i rzetelne szkolenie teoretyczne oraz 
praktyczne zgodne z Prawem o Ruchu Drogowym                     
(Dz. U. Z 1997 r., nr 98, poz. 602) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 października 2005r.
(Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r.).

2. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewni osobie 
szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa pkt. 
1Ilość godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkolenia 
teoretycznego i godzin zegarowych(1 godzina = 60 minut) 
szkolenia praktycznego oraz materiały szkoleniowe niezbędne do szkolenia.

§ 2
1.Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, może zostać 
wpisana w rejestr i rozpocząć szkolenie po:

a) dostarczeniu badań lekarskich uprawniających do prowadzenia pojazdu danej 
kategorii od lekarza uprawnionego do badań kierowców ( ośrodek zapewnia 
badanie lekarskie w każdy pierwszy wtorek każdego miesiąca w siedzibie 
ośrodka),

             b) wypełnieniu podania o wydanie uprawnień,
             c) dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w 

kursie prawa jazdy – jeżeli rozpoczyna szkolenie 3 miesiące przed 
ukończeniem 18 roku życia,

             d) dostarczeniu „karty przeprowadzonych zajęć” - jeżeli rozpoczął szkolenie w 



innym ośrodku,
           e) uiszczeniu opłaty za kurs prawa jazdy (wg § 4 p.2).

1.  Osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, które nie 
zaliczyły trzech kolejnych egzaminów państwowych dostarczają do ośrodka, przed 
rozpoczęciem jazd dodatkowych, historię odbytych egzaminów (wydruk ośrodka 
egzaminów)

§ 3

1. Po spełnieniu warunków, o których mowa pkt.2, Kierownik Ośrodka dokonuje wpisu 
kursanta do rejestru prowadzonych zajęć oraz wydaje imienną kartę przeprowadzonych 
zajęć oraz zestaw materiałów szkoleniowych. Karta przeprowadzonych zajęć jest 
dokumentem Ośrodka i należy ją przechowywać starannie, a po zakończeniu szkolenia 
teoretycznego i praktycznego podlega zwrotowi do Ośrodka.

§  4

1. Opłata za kurs i jazdy dodatkowe są zgodne z cennikiem Ośrodka, który stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu. Kursanta obowiązuje kwota opłaty za szkolenie w dniu 
rozpoczęcia kursu i w trakcie jego trwania nie może zostać dla danej osoby zmieniona.

2. Opłata za kurs może być dokonana w całości w dniu wpisu do rejestru osób szkolonych lub 
w ratach (I rata w dniu wpisu wynosi 400zł, a następne raty w wysokości 400 oraz 500zł, co 
stanowi całkowitą sumę opłaty za kurs). Brak wpłaty powoduje przerwanie szkolenia, które 
zostanie wznowione po uregulowaniu pozostałej należności.

3. Opłaty za jazdy dodatkowe mogą być dokonane po każdej odbytej godzinie szkolenia lub z 
góry za uzgodnioną ilość godzin, zgodnie z ustaleniem z instruktorem prowadzącym.

4. Opłata może zostać dokonana w formie gotówkowej w biurze Ośrodka lub przelewem.
5. W przypadku rezygnacji proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć (zgodnie z cennikiem 

szczegółowym).

§  5 

1. Szkolenie teoretyczne odbywa się w każdy piątek o godz. 16 w budynku Ośrodka w 
Mikołowie na ul. Stromej 24. Szkolenie teoretyczne może zostać odwołane lub zmieniony 
termin jego odbycia, o czym Ośrodek jest zobowiązany powiadomić kursanta. Po 
zakończeniu tego etapu szkolenia kursant zobowiązany jest  zdać egzamin z części 
teoretycznej w biurze Ośrodka w dowolnym terminie w godzinach pracy Ośrodka.

2. Po spełnieniu w/w warunków kursant rozpoczyna szkolenie praktyczne, które odbywa się z 
instruktorem prowadzącym. Instruktor prowadzący decyduje o programie szkolenia 
praktycznego co w praktyce oznacza, że odbiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach 
dostosowane do potrzeb kursanta, oraz ustala zakres tematyczny odpowiednio do 
stwierdzonego poziomu wiedzy, umiejętności i predyspozycji. Do dyspozycji instruktora 
należy również ilość godzin koniecznych do realizacji programu nauczania (zgodnie z § 9. 1 
programu szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 
2005r.).

3. Godzina oraz miejsce rozpoczęcia szkolenia jest ustalona przez kursanta z instruktorem 
prowadzącym telefonicznie lub osobiście. Osoba szkolona jest zobowiązana stawiać się 
punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

4. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez kursanta bez podania przyczyny 
powinno nastąpić co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym szkoleniem.



5. Niedopełnienie tego wymogu skutkuje obciążeniem kursanta równowartością godziny 
szkolenia praktycznego, zgodnie z cennikiem Ośrodka. Identycznie obciążenie stosuje się w 
przypadku, kiedy szkolenie musi zostać odwołane z powodu stwierdzenia stanu 
nietrzeźwości u kursanta lub wpływu środków o działaniu podobnym do działania alkoholu.

6. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 5 p. 4 jeżeli nieobecność, wynika z przyczyn 
losowych (co kursant zobowiązany jest udokumentować).

7. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez instruktora prowadzącego powinno 
nastąpić co najmniej 1 dzień przez zaplanowanym szkoleniem. Nie dopełnienie tego 
obowiązku zobowiązuje instruktora prowadzącego do przeprowadzenia dodatkowej godziny 
szkolenia praktycznego bez pobierania opłaty kursanta.

8. Nie dotrzymanie warunków, o których mowa w § 5 p. 7 może nastąpić tylko w przypadkach 
losowych ( awaria samochodu, choroba instruktora).

9. Szkolenie praktyczne może również zostać przez instruktora skrócone lub termin jego 
rozpoczęcia opóźniony w wyniku sytuacji na drodze, których nie można przewidzieć 
(awaria, kolizja, zator itp.). W takich przypadkach różnica w czasie zostanie uzupełniona w 
innym terminie.

10. Po zakończeniu tej części szkolenia zostaje przeprowadzony egzamin wewnętrzny.

§ 6

1. Osobie szkolonej przysługuje prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania 
szkolenia.

2. W przypadku rezygnacji z kursu i podjęciu szkolenia w innym ośrodku, po 
rozliczeniu wg zasad określonych w § 4 p.4, kursant otrzymuje wtórnik „karty 
przeprowadzonych zajęć”.

3. Kursant kończy szkolenie, kiedy posiada wiedzę i umiejętności określone w 
charakterystyce absolwenta kursu, po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów 
wewnętrznych i po wniesieniu opłat ustalonych w dniu rozpoczęcia kursu.

4. Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie wraz z 
dokumentami koniecznymi do egzaminu państwowego.

5. Stając się uczestnikiem szkolenia kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu szkolenia oraz 
marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego.


