
REGULAMIN SZKOŁY NAUKI JAZDY ZBYSZEK 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
a) Ośrodek – oznacza Ośrodek Szkolenia Kierowców NAUKA JAZDY ZBYSZEK mieszczący się w Gdyni 
przy ul. Unruga 76, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia pod numerem 
01072262 
b) Osoba szkolona – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia nauka Jazdy Zbyszek i 
zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie. 
c) Szkolenie – oznacza szkolenie podstawowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców o którym mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z 
dnia 14 września 2012r. poz. 1019) 
 

§2 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS 

1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia  

 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia, w przypadku takiej osoby ma ona 
obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia do 
nabycia w biurze).  

3. Osoba szkolona musi przedstawić w biurze Szkoły dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub 
inny dokument ze zdjęciem.  

4. Osoba szkolona przed rozpoczęciem szkolenia musi uzyskać orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz PKK. 

§ 3 

OBOWIĄZKI OŚRODKA 

1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019), 
możliwie jak najkrótszym czasie 

2. W ramach szkolenia podstawowego ośrodek zapewni osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o 
którym mowa w ust. 1 ilość godzin lekcyjnych  
(1 godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego, w tym 4 godziny z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej i (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego oraz materiały szkoleniowe niezbędne do 
szkolenia. 

3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu 

kursu w przypadku małej liczby chętnych. 

§ 4  

OBOWIĄZEK OSOBY SZKOLONEJ 

1. Obecność na zajęciach teoretycznych jest obowiązkowa.  

2. Osoba szkolona obecność na zajęciach teoretycznych potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie 
przeprowadzonych zajęć.  

3. W przypadku nieobecności, osoba szkolona ma obowiązek odrobienia zajęć w następnym cyklu wykładów 
teoretycznych.  

4. Szkolenie teoretyczne zakończone jest próbnym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na 
zasadach egzaminu państwowego w ostatnim dniu zajęć teoretycznych. 



5. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej wcześniej w biurze lub 
bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.  

6. Osoba uczestnicząca w szkoleniu praktycznym powinna mieć przy sobie dokument (ze zdjęciem) 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy, lub paszport, lub karta stałego 
pobytu) i szkła korekcyjne, jeżeli są wymagane orzeczeniem lekarskim.  

7. Osoba szkolona ma prawo zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.  

8. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami 
egzaminu państwowego.  

9.Na wniosek osoby szkolonej egzamin wewnętrzny może zostać powtórzony. Egzamin wewnętrzny 
dodatkowy odbywa się przy udziale instruktora prowadzącego i kierownika Szkoły Nauki Jazdy ZBYSZEK na 
koszt osoby szkolonej w ramach jazd dodatkowych.  

10. Zrealizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych w liczbie określonej w rozporządzeniu nie daje 
podstaw do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania wyniku 
negatywnego z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu wewnętrznego. 

11. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym 
wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin.  
W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne 
w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność, (co pomniejsza ilość godzin praktycznych). 

12. 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. 

13. Umyślne spowodowanie przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu 
drogowego bądź mienia szkoły, powoduje automatyczne skreślenie Osoby Szkolonej z listy osób szkolonych 
w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenia. 

14. W przypadku chęci zmiany Ośrodka, osoba szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych 
kosztów dotychczasowego szkolenia, za 1 godzinę zajęć praktycznych 50 zł, za jedną godzinę teorii 30 zł. 

§ 5 

OPŁATY ZA KURS 

1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku dostępnym w biurze Szkoły Nauki Jazdy ZBYSZEK 

  orzeczenie lekarskie – jest to opłata pobierana bezpośrednio przez lekarza przeprowadzającego 
badanie  

 egzamin państwowy – jest to opłata pobierana przez PORD Gdynia  

2.Płatność za kurs może odbyć się w systemach ratalnych:  

3. Opłaty należy regulować gotówką w biurze Szkoły lub przelewem na konto bankowe (podając imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, nr. kolejnej raty) 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.  

2. Osoba szkolona nie otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w sytuacji nie uregulowania 
opłaty za kurs. 

3. Osoba szkolona potwierdza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 
4.  Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 

Data:....................................                                                     Podpis:......................................................... 


