Regulamin Szkolenia
Ośrodka Szkolenia Kierowców LIDER
w Rzeszowie
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców.

obowiązki Kursanta oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców.
2. OSK LIDER oświadcza, że dysponuje odpowiednią kadrą, wyposażeniem i pomocami

dydaktycznymi gwarantującymi przeprowadzenie szkolenie kandydata na kierowcę
zgodnie z wymogami:
a) Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz.

151 z późn. zm.);
b) Ustawa z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,

poz. 908, z późn. zm.);
c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz.U.2012 poz. 995).

§ 2 Rodzaje kursów

1. OSK LIDER prowadzi kursy nauki jazdy w zakresie kategorii prawa jazdy AM, A1,

A2, A, B:
a) szkolenie podstawowe — przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu

państwowego,
b) szkolenie uzupełniające — na wniosek osoby szkolonej lub na wniosek instruktora

prowadzącego.
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§ 3 Zakres kursu

1. Opcja 1 – kurs obejmujący część teoretyczną prowadzoną przez wykładowcę w sali

wykładowej w terminie ustalonym przez grupę. Po zakończeniu części teoretycznej
osoby przystępują do szkolenia praktycznego. Kurs kończony jest egzaminem
wewnętrznym teoretycznym i praktycznym.
2. Opcja 2 – kurs obejmujący część praktyczną. Warunkiem przystąpienia do kursu jest

wynik pozytywny teoretycznego egzaminu państwowego. Obowiązkowe jest odbycie
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ustalonym z wykładowcą terminie. Kurs
kończony jest egzaminem wewnętrznym praktycznym.
3. W obu przypadkach OSK zapewnia kursantowi pakiet materiałów szkoleniowych.
4. Część teoretyczna składa się z 30 godzin lekcyjnych w tym 4 godziny zajęć z zakresu

pierwszej pomocy.
5. Część praktyczna obejmuje:

- 30 godzin zegarowych dla kategorii B
- 20 godzin zegarowych dla kategorii A1, A2 oraz A
- 10 godzin zegarowych dla kategorii AM
prowadzonych na placu manewrowym i ruchu drogowym.
6. W przypadku kat. AM, A1, A2, A jazdy w ruchu miejskim uzależnione są od stopnia

panowania nad pojazdem przez Kursanta – ocenia indywidualnie instruktor.
7. W przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2, jeżeli posiadają

prawo jazdy kategorii A1, oraz osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, jeżeli
posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub A2, szkolenie obejmuje tylko 10 godzin
zegarowych.
8. Egzamin wewnętrzny teoretyczny przeprowadzany jest w Biurze OSK przy pomocy

systemu komputerowego.
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9.

Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadzany jest na placu manewrowym i w
ruchu

drogowym

przez

instruktora

prowadzącego

zgodnie

z

Instrukcją

Egzaminowania odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
10. W przypadku niezaliczenia egzaminu wewnętrznego Kursant w porozumieniu z

instruktorem prowadzącym ustala dalszy tok szkolenia.

§ 4 Wymagany wiek

1. Na kurs przyjęta może zostać osoba maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem

wymaganego wieku dla kategorii:
a) AM – 14 lat,
b) A1 – 16 lat,
c) A2 – 18 lat,
d) A dla osób posiadających kat A2 – 20 lat,
e) A – 24 lata,
f)

B – 18 lat.

§ 5 Wymagane dokumenty

1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć następujące dokumenty:
a) Profil Kandydata na Kierowcę,
b) Wypełnione podanie o przyjęcie na kurs oraz oświadczenie o zapoznaniu się z

Regulaminem Szkolenia OSK LIDER,
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§ 6 Opłaty

1. Ceny kursów wyszczególnione są w Cenniku dostępnym na stronie internetowej oraz

Biurze OSK.
2. Płatności można dokonywać osobiście w Biurze OSK lub przelewem na rachunek

bankowy: Natalia Matuła 58 1140 2004 0000 3502 5421 7450 (w tytule przelewu
proszę wpisać Imię i Nazwisko osoby szkolonej).
3. Istnieje możliwość dokonywania płatności w nieoprocentowanych ratach. W takim

przypadku należy wpłacić:
a) 200 zł - w momencie zapisu na kurs
b) 50 % ceny kursu – do zakończenia połowy jazd
c) resztę kwoty przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego.
4. Płatność za jazdy uzupełniające należy uregulować 24 h przed rozpoczęciem szkolenia

w Biurze OSK lub przelewem na konto.

§ 7 Obowiązki kursanta

1.

W przypadku uczestniczenia w kursie Opcji 1 uczestniczenia w zajęciach

teoretycznych jest obowiązkowe. Wykłady odbywają się w sali wykładowej
mieszczącej się przy ul. ks. Jałowego 22 w Rzeszowie.
2.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się i kończą na parkingu przy w/w budynku

(dla kat. AM, A1, A2, A na placu manewrowym zlokalizowanym przy ul.
Trembeckiego 3).
3.

Uczestnik kursu Opcji 1 zobowiązany jest uczestniczyć przynajmniej w 80%

wykładów oraz w zajęciach z pierwszej pomocy. Obecność weryfikowana jest listą
obecności.
4.

W przypadku niespełnienia warunków pkt. 3 Kursant zobowiązany jest do

odbycia opuszczonych zajęć w terminie ustalonym z wykładowcą.
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5.

Osoba szkolona na zajęcia praktyczne ma obowiązek stawiać się sprawna

psychicznie i fizycznie, w szczególności nie może znajdować się pod wpływem
alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
6.

W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w

stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez
prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o
zdarzeniu policję.
7.

Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia

z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
8.

Odwołanie uzgodnionego wcześniej terminu jazdy może nastąpić drogą

telefoniczną lub osobiście najpóźniej dnia poprzedniego do godziny 20.00. W
przypadku nie stawienia się uczestnika szkolenia ponosi on koszt 20 zł za każdą nie
odbytą godzinę, wynikający z przestoju pojazdu.
9.

Warunkiem przystąpienia do jazd kat. AM, A1, A2 lub A jest zapewnienie sobie

przez osobę szkoloną odpowiedniego stroju ochronnego:
- wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
- spodni z długimi nogawkami,
- kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
- rękawic zakrywających całe dłonie.
10.

W przypadku niewywiązywania się z opłat określonych w § 6 pkt. 3 jazdy

zostaną wstrzymane do czasu uregulowania należności.
11.

W przypadku niewywiązania się z § 6 pkt. 4 jazdę uważa się za odwołaną.

12.

W przypadku rezygnacji z kursu osoba szkolona ponosi koszty wpisowego

(200 zł) oraz każdej odbytej jazdy w cenie 40 zł/godz.
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