
Jak zapisać się na Kurs Prawa Jazdy w Auto Szkole PELIKAN po 19.01.2013 r.

Po wprowadzeniu noweli  do Ustawy o kierujących,  która obowiązuje  od 19 stycznia br.,  
zmieniło się sporo. Jak to teraz wygląda? I co trzeba zrobić, aby zapisać się na kurs, który  
pozwoli nam uzyskać wymarzone prawo jazdy?

Cały  proces  zaczyna się  w gabinecie  lekarza uprawnionego do badania kierowców. Tam 
należy  uzyskać  zaświadczenie  lekarskie  dopuszczające  do  jazdy.  Takie  badanie  można 
wykonać również w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, w każdy wtorek między godz. 
18:30 – 19:30, po wcześniejszym potwierdzeniu.
 Kolejny  etap  to  fotograf,  zdjęcie  lewego  profilu  twarzy  z  odkrytym  lewym  uchem 
o wymiarach 35x45 mm. 
Mając już zaświadczenie lekarskie i  fotografię udajemy się do właściwego, ze względu na 
miejsce zameldowania (lub potwierdzonego zamieszkania) wydziału komunikacji.

W  Wydziale  Komunikacji  wypełniamy  wniosek o  wydanie  prawa  jazdy,  załączamy 
zaświadczenie lekarskie oraz  fotografię.  Urzędnik sprawdza czy nie występują przeszkody 
w ubieganiu się o prawo jazdy (np. zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd), jeżeli po 
krótkiej weryfikacji stwierdzi, że przeszkód nie ma wydaje osobie zainteresowanej PROFIL 
KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK), kod do systemu teleinformatycznego, do którego dostęp 
mają wydziały komunikacji, legalnie działające OSK-a i WORD-y

Z wydanym profilem PKK, oraz dokumentem tożsamości, udajesz się do Ośrodka Szkolenia 
Kierowców PELIKAN, aby zapisać się na kurs. My na podstawie wydanego PKK rejestrujemy 
kandydata jako swojego kursanta.

Kolejnym etapem  jest  uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, które prowadzone są pod 
kątem nowego egzaminu teoretycznego, którego zasady znajdziesz poniżej:

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

- 20 pytań z wiedzy podstawowej: 

• 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

- 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub 

pozwolenia: 

• 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 



Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie 
prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a)       3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)       2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)       1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu 

państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części 

teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. 

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Kolejnym etapem szkolenia jest udział  w części  praktycznej,  po zakończeniu której, każdy 
Kursant,  podchodzi  do  egzaminu  wewnętrznego,  składającego  się  z  części  teoretycznej 
i praktycznej. 

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w każdy wtorek oraz czwartek od godz. 17:00–19:00, 
aby dowiedzieć się wszystkich szczegółów oraz pobrać najnowsze materiały szkoleniowe 
przy zgłoszeniu.

Pozdrawiam,

Kierownik 

Ośrodka Szkolenia Kierowców PELIKAN


