REGULAMIN
SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE UPRAWNIENIA
DO KIEROWANIA POJAZDEM W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. B
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „ENIGMA”
we wszystkich oddziałach w Warszawie.
§2
Obowiązki Ośrodka
1. Ośrodek zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016.280 z dnia 04.03.2016 r. z późn. zm.).
2. W ramach szkolenia OSK ENIGMA zapewnia osobom szkolonym zajęcia teoretyczne
oraz zajęcia praktyczne.
3. Po zakończeniu szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów
wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Ośrodek aktualizuje Profil
Kandydata na Kierowcę (PKK) wymagany do zgłoszenia się na egzamin państwowy.
§3
Warunki przyjęcia na kurs
1. Kursant musi przedstawić OSK ENIGMA Profil Kandydata na Kierowcę (PKK),
który jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kursu, w terminie ustalonym
pomiędzy kursantem a pracownikiem biura, według dostępności miejsc.
2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest również wniesienie opłaty według cennika
umieszczonego na stronie www.superenigma.pl oraz w biurze OSK ENIGMA.
3. Kursant może zrezygnować z kursu przed jego zakończeniem – w tym wypadku
wpłacona opłata podlega rozliczeniu stosownie do etapu ukończenia kursu przed
rezygnacją.

§4
Formy szkolenia
1. Szkolenie przeprowadzane jest, jako:
a) szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu
państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy,
b) szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła
szkolenie podstawowe w zakresie kategorii B prawa jazdy.
2. Szkolenie podstawowe odbywa się w formie kursu i obejmuje:
a) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń;
b) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, przeprowadzaną na placu
manewrowym, w ruchu miejskim, w ruchu poza obszarem zabudowanym;
c) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej
egzaminem wewnętrznym.
§5
Część teoretyczna
1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia dla każdej osoby
podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor
w porozumieniu z tą osobą.
2. Liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być
mniejsza niż:
a) 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B,
b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadków drogowych - dotyczy prawa jazdy kategorii B,
przy czym godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się
45 minut.
3. Osoba szkolona obecność na zajęciach teoretycznych potwierdza własnoręcznym
podpisem na karcie przeprowadzonych zajęć.

§6
Część praktyczna
1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia dla każdej osoby
podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor
w porozumieniu z tą osobą.
2. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia rozpoczynają się po odbyciu
wszystkich zajęć z części teoretycznej szkolenia.
3. Minimalna liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może
być mniejsza niż 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B, przy czym jedna
godzina szkolenia równa się 60 minut.
4. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i godzinie ustalonej wcześniej
pomiędzy kursantem, a instruktorem prowadzącym.
5. Kursant uczestniczący w szkoleniu praktycznym powinien mieć przy sobie dokument
(ze zdjęciem) umożliwiający stwierdzenie tożsamości (legitymację szkolną
lub studencką, dowód osobisty, paszport, lub kartę stałego pobytu, w przypadku
obcokrajowców) i szkła korekcyjne lub okulary, jeżeli są wymagane orzeczeniem
lekarskim.
6. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego przerwać szkolenie
praktyczne i zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy
teoretycznej z zakresu przepisów ruchu drogowego, do jej uzupełnienia.
7. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwości. Jeśli stan
lub zachowanie Kursanta uzasadnia podejrzenie, że znajduje się on w stanie
nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu, to Instruktor ma obowiązek zakończyć szkolenie i może sprawdzić ten
fakt na najbliższym komisariacie Policji.
8. Osobie szkolonej znane są konsekwencje prawne w przypadku przystąpienia
do szkolenia w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu.

§7
Egzaminy wewnętrzne
1. Egzamin wewnętrzny, jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu wszystkich
zajęć z zakresu części teoretycznej i praktycznej przez instruktora wyznaczonego
przez kierownika OSK ENIGMA.
2. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
a) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu
komputerowego;
b) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym
po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku egzaminu z części
teoretycznej.
3. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas jego
trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie
państwowym na prawo jazdy kat. B.
4. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się
wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania
egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów. W wyjątkowym
przypadku egzamin może być przerwany, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża
bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego praktycznego z wynikiem
negatywnym, instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie
wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy
zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor
przeprowadzający egzamin i osoba szkolona.
§8
Odwoływanie jazd i egzaminów
1. Kursant, ma prawo odwołać zajęcia praktyczne lub je przełożyć informując swojego
instruktora telefonicznie lub w biurze OSK ENIGMA najpóźniej 24 godziny przed
planowanym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze.

2. OSK ENIGMA zastrzega sobie prawo do odwoływania szkolenia praktycznego
w każdym czasie bez dodatkowych konsekwencji z zastrzeżeniem konieczności
zrealizowania odwołanego szkolenia kursanta w najbliższym możliwym terminie.
3. W przypadku nieodwołania przez Kursanta zajęć praktycznych lub egzaminu
wewnętrznego praktycznego lub niedostosowanie się do §6 pkt.4,5,6 lub 7 niniejszego
Regulaminu, Kursant zostaje obciążony opłatą dodatkowa według cennika za każdą
nieodbytą godzinę jazd, na które umówił się z instruktorem.
4. Kursant jest zobowiązany odbyć taką ilość godzin, jaka przepadła z jego winy.
5. W przypadku odwołania zajęć praktycznych lub egzaminów wewnętrznych
praktycznych bądź brak stawienia się Kursanta, zakładany czas ukończenia kursu
może ulec wydłużeniu.
§9
Opłaty
1. Cena kursów i jazd uzupełniających przedstawiona jest w cenniku dostępnym
w biurze OSK ENIGMA lub na stronie www.superenigma.pl
2. Cena kursu kat. B nie obejmuje opłaty za egzamin państwowy, gdyż jest to opłata
pobierana przez WORD.
3. Płatność za kurs może odbyć się w systemie ratalnym:
I rata – 500,00 zł – płatna przed odbyciem badań lekarskich,
II rata – 400,00 zł – płatna przed rozpoczęciem zajęć praktycznych,
III rata – 400,00 zł – płatna przed 10 godziną zajęć praktycznych,
IV rata – pozostała kwota – płatna do 20 godziny zajęć praktycznych.
4. Opłaty należy uregulować gotówką w biurze OSK ENIGMA lub przelewem na konto
bankowe (numer konta znajduje się na stronie internetowej www.superenigma.pl ).
5. Cena za kurs prawa jazdy w czasie trwania kursu nie ulega zmianie.
6. Jeżeli kurs zostaje przerwany z przyczyn niezawinionych przez OSK ENIGMA
i nie zostanie zakończony w terminie 1 roku od daty jego rozpoczęcia, to powrót
na kurs jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu różnicy pomiędzy ceną opłaconą przez
kursanta w chwili zapisania się na kurs a ceną takiego samego kursu w momencie
zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.
7. Nie uiszczenie wpłat w ustalonym z Kursantem terminie upoważnia OSK ENIGMA
do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

8. OSK ENIGMA ma prawo naliczać maksymalne odsetki za opóźnienie od pierwszego
dnia zaległości.
9. W razie braku zapłaty OSK ENIGMA może wystąpić na drogę sądową lub ściągnąć
należność poprzez firmę windykacyjną.
§10
Zwrot kosztów
1. Wpłacona kwota przed rozpoczęciem szkolenia może zostać zwrócona w całości,
jeżeli Kursantowi zgłosi taką chęć przed rozpoczęciem kursu, czyli przed podpisaniem
niniejszego regulaminu.
2. W sytuacji, gdy Kursant rozpoczął szkolenie, to od sumy wpłaconej przez niego,
zostanie potrącona kwota 200 zł. za badania lekarskie, jeżeli wykonywał je w jednym
z oddziałów OSK ENIGMA oraz kwota wg cennika umieszczonego na stronie
www.superenigma.pl za odbyte już zajęcia teoretyczne lub praktyczne.
§11
Jazdy uzupełniające
1. Zaplanowane jazdy uzupełniające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego
poprzedzającego ustalony termin lub u instruktora przed rozpoczęciem jazd.
2. Kursantowi, który wykupił w OSK ENIGMA pakiet minimum 10 godzin
uzupełaniających, w momencie wykorzystania tego pakietu i dokupywania godzin
pojedynczo, przysługuje prawo do naliczenia tych godzin po cenie adekwatnej
do pakietu, który wykupił.
3. Kursantowi, który wykupuje godziny pojedynczo oraz który wykupił pakiety mniejsze
niż 10 godzin, prawo takie nie przysługuje.
4. Pojedynczo wykupione godziny nie sumują się w pakiet.
5. Wykupione jazdy uzupełniające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich
zakupu. W przypadku ich niezrealizowania z przyczyn niezawinionych przez OSK
ENIGMA, kwota za niezrealizowane godziny nie zostanie zwrócona.
6. Kursant ma prawo, po wykupieniu i odbyciu w OSK ENIGMA pierwszej lekcji
uzupełniającej, zdecydować się na wykup pakietu dopłacając tylko różnicę cenową
pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.

§12
Zakończenie kursu
1. Po zakończeniu Kursu, czyli uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów
wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Ośrodek aktualizuje Profil
Kandydata na Kierowcę (PKK) wymaganego do zgłoszenia się na egzamin
państwowy.
§13
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik szkolenia składając swój podpis na umowie lub pozostawiając swój numer
PKK potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.
2. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku
na potrzeby szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt.1, oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r.
3. Wszelkie wnioski i uwagi, co do prowadzonego kursu, osoba szkolona powinna na
bieżąco zgłaszać kierownikowi Ośrodka Szkolenia Kierowców „ENIGMA”
4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Kierownika OSK ENIGMA
dnia 01.01.2018 r. i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie OSK ENIGMA
oraz na stronie www.superenigma.pl

