
REGULAMIN KURSANTA
W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW MOTOSZKOŁA RAFAŁ WOLSKI 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Kurs na prawo jazdy prowadzony jest przez instruktorów Ośrodka Szkolenia Kierowców MOTOSZKOŁA
RAFAŁ WOLSKI (dalej jako „OSK”).
2. Kursantem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do
kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy jednej z wybranych kategorii: A, A1, A2, B.
3. Kursem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej
kategorii prowadzone przez instruktorów OSK.
4. Kurs jest prowadzony zgodnie z programem szkolenia i w zależności od wybranego wariantu obejmuje: 
A) W przypadku kursu obejmującego zarówno część teoretyczną oraz praktyczną:
1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,
b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;
2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, przeprowadzaną:
a) na placu manewrowym,
b) w ruchu miejskim oraz
c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
3) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;
4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym
teoretycznym i praktycznym”,
B) W przypadku kursu obejmującego jedynie część praktyczną:
1) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, przeprowadzaną:
a) na placu manewrowym,
b) w ruchu miejskim oraz
c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
2) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;
3) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym
teoretycznym i praktycznym”,

II. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS PRAWA JAZDY

Przyjęcie na kurs prawa jazdy wymaga spełnienia poniższych warunków:
1. Posiadanie przez Kursanta numeru identyfikującego Profil Kandydata na Kierowcę przed przystąpieniem
do kursu.
2. Osiągnięcie wymaganego przepisami ustawy wieku:
a) 16 lat dla kat. A1; 
b) 18 lat dla kat. A2, B; 
c) 24 lata dla kat. A. 
Przy  czym  szkolenie  można  rozpocząć  na  3  miesiące przed osiągnięciem wymaganego  wieku,  a  jeżeli
osobą  tą  jest  uczeń  uczestniczący  w  zajęciach  szkolnych  w  szkole,  w  której  podstawa  programowa
kształcenia  w  zawodzie  przewiduje  uzyskanie  umiejętności  kierowania  pojazdem  silnikowym,  okres  ten
wynosi 12 miesięcy.
3.  Wypełnienie  deklaracji  przyjęcia  na  kurs  prawa  jazdy  w  biurze  OSK  lub  zapis  internetowy  za
pośrednictwem strony www.szkolajazdy.pl i wybór daty rozpoczęcia kursu.
4.  Wybór  daty  rozpoczęcia  kursu  jest  jednoznaczny  z  wyborem  trybu  kursu  na  prawo  jazdy  (tryb
dwutygodniowy lub weekendowy).
5. Wniesienie opłaty wpisowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
6.  W wyjątkowych sytuacjach (również gdy liczba osób w grupie zapisanych  na kurs w wybranym przez
kursanta terminie jest mniejsza niż 5) OSK zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub zmiany jego terminu
rozpoczęcia, o czym niezwłocznie poinformuje kursanta. W powyższej sytuacji kursant zachowuje prawo do
uzyskania  zwrotu  uiszczonej  opłaty  za  kurs  w  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  kursie  w
zaproponowanym przez OSK nowym terminie.

III. PRZEBIEG KURSU

1. W przypadku wyboru przez kursanta opcji  kursu złożonego z części  teoretycznej  i  praktycznej,  część
teoretyczna przebiega zgodnie z poniżej wskazanymi zasadami:
1.) Kurs teoretyczny odbywa się stacjonarnie w sali wykładowej OSK. 
2.) Kurs teoretyczny stacjonarny dwutygodniowy składa się z 8 spotkań; rozpoczęcie zajęć o godz. 17:00 w



dni powszednie od poniedziałku do czwartku.
3.) Kurs  teoretyczny  stacjonarny  weekendowy  składa  się  z  5  spotkań  (2  soboty  
i 2 niedziele od godz. 9.00 i poniedziałek zwykle po drugim weekendzie od godz. 17.00).
4.) Program szkolenia  teoretycznego  obejmuje czterogodzinny  kurs  z  zakresu  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.
5.) Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych zawierający:  podręcznik  kierowcy oraz
dostęp do bazy z oficjalnymi testami egzaminacyjnymi na prawo jazdy.

2. W przypadku wyboru przez kursanta opcji kursu złożonego jedynie z praktycznej części:
1.)  Kursant  samodzielnie  przygotowuje  się do państwowego  egzaminu teoretycznego  (w tym  przypadku
kursant otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:  podręcznik kierowcy oraz dostęp do teoretycznego
kursu internetowego „teoria w domu” wraz z dostępem do bazy z oficjalnymi testami egzaminacyjnymi na
prawo jazdy).
2.) Kursant zdaje państwowy egzamin teoretyczny w WORD (do zapisania się na egzamin niezbędny jest
numer PKK).
3.) Kursant stacjonarnie odbywa czterogodzinny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Zarówno w przypadku wyboru przez kursanta kursu obejmującego część teoretyczną jak i praktyczną jak
również  kursu  obejmującego  jedynie  część  praktyczną,  kurs  w  części  praktycznej  przebiega  zgodnie  z
poniżej wskazanymi zasadami:
1.) Do części praktycznej mogą przystąpić kursanci, którzy ukończyli część teoretyczną lub zdali państwowy
egzamin teoretyczny w WORD (w tym przypadku przed zajęciami praktycznymi należy stacjonarnie odbyć
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej).
2.) Liczba godzin zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin (kat. B) lub 20 godzin (kat. A, A1,
A2).
3.)  Rezerwacja  terminów  zajęć  praktycznych  jest  dokonywana  za  pośrednictwem  strony  internetowej
www.szkolajazdy.pl poprzez utworzone tam indywidualne konto kursanta.
4.)  Kursant  dokonuje samodzielnie rejestracji  konta na stronie internetowej  www.szkolajazdy.pl Do konta
zostaje przypisany odpowiednio kurs prawa jazdy oraz instruktor prowadzący. 
5.)  Przypisanie  instruktora  prowadzącego  następuje  nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  daty
ukończenia kursu teoretycznego.
6.) OSK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz usuwania rezerwacji kursanta w systemie w
wyjątkowych sytuacjach.  Informację o dokonanych zmianach potwierdza  wysyłając  maila podanego przy
rejestracji.
7.) Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:
a) 4 godzin szkolenia (kat. A1, A2 lub A),
b) 8 godzin szkolenia (kat. B),
następne zajęcia mogą trwać maksymalnie 3 godziny dziennie.
8.) Zajęcia praktyczne mogą być przeprowadzone, jeżeli kursant:
a) posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć,
b) jest sprawny psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, stanie po
użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
9.) Godzina jazdy wskazana w niniejszym regulaminie trwa 60 minut.

4. Przebieg i zasady egzaminu wewnętrznego teoretycznego są następujące: 
1.)  Do egzaminu  teoretycznego  może przystąpić  kursant,  który odbył  co najmniej  minimalną wymaganą
programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 
2.) Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego można przystąpić raz w ciągu doby. 

5. Przebieg i zasady egzaminu wewnętrznego praktycznego są następujące:
1.) Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie  pozytywnego
wyniku  z  egzaminu  wewnętrznego  z  części  teoretycznej  lub  uzyskanie  pozytywnego  wyniku  egzaminu
państwowego teoretycznego w WORD.
2.) Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadza instruktor wyznaczony przez kierownika OSK.
3.) W  trakcie  egzaminu  praktycznego  instruktor  wypełnia  kartę  przebiegu  egzaminu  praktycznego  i
wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
4.) Po  zakończeniu  części  praktycznej  egzaminu  wewnętrznego  instruktor  przeprowadzający  egzamin
omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
5.) W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu
egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia
niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
6.) Wynik  pozytywny  egzaminu  wewnętrznego  jest  niezbędnym  warunkiem  do  ukończenia  kursu  prawa
jazdy. 



IV. OPŁATY ZA KURS

1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej  www.szkolajazdy.pl w
dziale „Opłaty”.
2. Cena kursu obejmuje minimalną wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
(tj. 30 godzin dla kat. B lub 20 godzin dla kat. A, A1,  A2),  komplet materiałów szkoleniowych,  egzaminy
wewnętrzne teoretyczne oraz jeden egzamin praktyczny (każdy kolejny egzamin jest dodatkowo płatny jak
za  godzinę  jazdy  dodatkowej).  W  przypadku  kursu  kat.  A,  A1,  A2   cena  kursu  obejmuje  również
podstawienie pojazdu na egzamin państwowy.
3. Cena kursu nie obejmuje opłaty za orzeczenie lekarskie, która jest pobierana bezpośrednio przez lekarza
przeprowadzającego badanie.
4. Opłaty mogą być regulowane w biurze OSK gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe
(należy wówczas okazać w OSK potwierdzenie przelewu). 
5. Opłata za kurs może być regulowana jednorazowo lub ratalnie (w jednym z dwóch nieoprocentowanych
wariantów)  zgodnie z poniższymi tabelami:

Wariant I
PŁATNOŚĆ W DWÓCH RATACH:

Kategoria A, A1, A2 B

Pierwsza wpłata
w dniu rozpoczęcia kursu

1/2 ceny kursu 1/2 ceny kursu

Druga wpłata
1/2 ceny kursu

płatne do 10. godziny jazdy
1/2 ceny kursu

płatne do 15. godziny jazdy

Wariant II
PŁATNOŚĆ W RATACH DO UKOŃCZENIA KURSU:

Kategoria A, A1, A2 B

Pierwsza wpłata
w dniu rozpoczęcia kursu

400,00 zł 400,00 zł

Druga wpłata
przed rozpoczęciem jazd

1/3 pozostałej opłaty 1/5 pozostałej opłaty

Trzecia wpłata
do 7. godziny jazdy

1/3 pozostałej opłaty 1/5 pozostałej opłaty

Czwarta wpłata
do 14. godziny jazdy

1/3 pozostałej opłaty 1/5 pozostałej opłaty

Piąta wpłata
do 21. godziny jazdy

- 1/5 pozostałej opłaty

Ostatnia wpłata
do 28. godziny jazdy

- 1/5 pozostałej opłaty

Pozostała opłata = cena kursu – pierwsza wpłata

6. W razie nieuregulowania kolejnej raty w terminie i jednocześnie wykorzystania większej liczby godzin jazd
niż  faktycznie  opłaconych,  OSK  wyznaczy  kursantowi  dodatkowy,  nie  dłuższy  niż  30  dni,  termin  na
uregulowanie  płatności,  a  po jego  bezskutecznym upływie  należności  dotyczące  nieuregulowanych  kwot
wynikających z faktycznie odbytych jazd mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.  
7. Przerwa w kursie możliwa jest po uregulowaniu należności wynikającej z faktycznie odbytej części kursu.
8. W przypadku przerwy w kursie trwającej dłużej niż 6 miesięcy, kursanta będą obowiązywać nowe ceny
kursów, jeżeli zostaną wprowadzone. OSK przedstawi kursantowi, który wyrazi chęć wznowienia zajęć nowo
obowiązujący cennik. W wyniku braku porozumienia  w zakresie  akceptacji  nowych warunków cenowych
kursantowi przysługuje prawo rezygnacji z kursu. Powyższe nie zwalnia kursanta z obowiązku rozliczenia się
z OSK w zakresie nieuregulowanych należności.
9. W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 24 miesiące, OSK może wypowiedzieć zawartą z kursantem
umowę, zaś kursant zachowuje prawo do zwrotu kwoty uiszczonej za kurs w zakresie niewykorzystanych
(nieodbytych) zajęć.
10. W przypadku rezerwacji jazd doszkalających (tzw. dodatkowych) kursant jest zobowiązany do wniesienia



opłaty z góry przed planowanym terminem jazdy (najpóźniej do dnia poprzedzającego termin jazdy). 

V. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

1.  Nieobecność na zajęciach  praktycznych  niezgłoszona co najmniej  24 h przed planowanym terminem
zajęć związana  jest  z  dodatkową opłatą.  Odwołanie  rezerwacji  terminu szkolenia  praktycznego powinno
zostać dokonane smsem pod numerem telefonu 505 47 47 99 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-
20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00). Jazdy umówione na niedzielę oraz poniedziałek odwołuje się
co najmniej na 48 h przed planowanym terminem jazdy.
2. Opłata za 1 godzinę nieobecności wynosi 40 zł. 
3. Opłata za nieobecność doliczona będzie do ceny kursu.
4. W przypadku nieobecności wynikającej z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez kursanta (takich
jak nagła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, udokumentowany wypadek losowy) OSK może
odstąpić od obciążania kursanta powyższą opłatą. 

VI. ZAKOŃCZENIE KURSU

1.  Po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  z  egzaminów  wewnętrznych  (teoretycznego  i  praktycznego  w
przypadku kursu obejmującego obie te części lub tylko praktycznego w przypadku kursu obejmującego tylko
tą część), aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę osoby szkolonej, co umożliwia zapisanie się oraz
przystąpienie do egzaminu państwowego. 
2. Osobie, która nie uregulowała opłaty za kurs, nie jest aktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę, aż do
momentu uregulowania płatności.

VII. REZYGNACJA Z KURSU

1. W przypadku rezygnacji z kursu OSK zwraca tylko niewykorzystaną część  z wpłaconej kwoty za kurs,
która obliczana jest wg następującej formuły:
KWOTA DO ZWROTU = cena kursu – 400 zł opłaty manipulacyjnej  – (cena kursu pomniejszona o opłatę
manipulacyjną  /  liczba  godzin  zajęć  praktycznych  [31  lub  21]  x  liczba  zrealizowanych  godzin  zajęć
praktycznych).
2.  Opłata  manipulacyjna  zawiera  m.in.  opłatę  za  część  teoretyczną  kursu,  za  zarządzanie  procesem
szkolenia oraz administrowanie systemem zapisów.

VIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1.  Osoby  uczestniczące  w  kursie  prawa  jazdy  kat.  B  automat  oraz  kat.  A,  A1,  A2 umawiają  termin
podstawienia pojazdu na egzamin państwowy tylko i wyłącznie z administratorem elektronicznego systemu
rezerwacji online pod numerem telefonu 505 47 47 99.
2. Dane osobowe przekazane OSK wykorzystane są w zakresie koniecznym do realizacji poszczególnych
części szkolenia przez OSK zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30
poz. 151 z późn zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. 


