Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 z dn. 16.11.2015 r.
REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Dla uczestników kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
i instruktorów nauki jazdy obowiązujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim.

§1.
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki
jazdy zwany dalej kursem odbywa się w WORD w Piotrkowie Tryb., ul. Gliniana 17
oraz na placu manewrowym Ośrodka. Organizatorem kursu jest Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb.
§ 2.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami ( Dz.U. z 2015 r poz.
155 z późn. zm)
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 13 lipca 2012 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz.U. z 2012 r poz. 1019)
§3.
Uczestnik kursu deklarując uczestnictwo w kursie zobowiązuje się do przestrzegania
ustaleń niniejszego regulaminu pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu bez
zwrotu opłaty za szkolenie. Uczestnik kursu zobowiązany jest wnieść opłatę za kurs w
kwotach i terminach ustalonych dla danej edycji kursu Zarządzeniem Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim .
§4.
Uczestnikiem kursu kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki
jazdy może być osoba, która spełnia wymagania określone przepisami,
o których mowa w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (art. 33
ust. 1 pkt. 1-9)
§5.
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów do
prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi.
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§6.
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż
określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 13 lipca 2012 w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, zgodnie
z tabelą nr 1 i tabelą nr 2 .
§7.
1.Uczestnik Kursu ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia teoretyczne, aby
uzyskać prawo do przystąpienia do egzaminu końcowego (wewnętrznego).
2.Niedopuszczenie uczestnika – kursanta do egzaminu końcowego (wewnętrznego)
z powodu opuszczenia zajęć skutkuje brakiem prawa zwrotu opłaconych kosztów
kursu.
§8.
1.Uczestnik kursu ma obowiązek odbyć praktyki instruktorskie .
2.Uczestnik Kursu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach
z przedmiotu „Praktyka instruktorska” oraz uzyskać pozytywny wynik w zakresie
każdej kategorii objętej szkoleniem, żeby uzyskać prawo do egzaminu końcowego
(wewnętrznego) .
§9.
1.Uczestnik kursu zobowiązuje się do odbycia praktyk instruktorskich w wybranym
przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców ( zgodnie § 22 ust. 2 punkt 8 lit. d i lit. f
Rozporządzenia). Uczestnik kursu pokrywa koszty praktyk instruktorskich we własnym
zakresie .
2. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych w Ośrodku Szkolenia Kierowców jest
przedłożenie Organizatorowi Kursu ( WORD) zaświadczenia potwierdzającego odbycie
praktyk.
§10.
1.Zajęcia z techniki i taktyki jazdy uczestnik kursu jest zobowiązany odbyć na koszt
własny w wybranym przez siebie Ośrodku Doskonalenia Technik Jazdy.
2. Zajęcia w ODTJ mogą się odbyć też we wskazanym przez Organizatora Kursu
Ośrodku . Również w tym przypadku koszt pokrywany jest przez uczestnika kursu .
Wskazanie ODTJ nie zobowiązuje kursanta do odbycia w nim zajęć .
3. Po odbyciu zajęć uczestnik jest zobowiązany uzyskać zaświadczenie i przedłożyć je
Organizatorowi .
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§11.
Egzamin końcowy (wewnętrzny) obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych
zagadnień z następujących przedmiotów: „Psychologia”, „Metodyka nauczania”,
„Prawo o ruchu drogowym”, „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”,
„Technika i taktyka jazdy” oraz prezentacja wybranych jednostek lekcyjnych
realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.
§12.
1.Do egzaminu końcowego (wewnętrznego) przystępuje osoba, która odbyła
wymagane programem szkolenie, uczestniczyła we wszystkich zajęciach
teoretycznych i praktycznych, uzyskała końcowy pozytywny wynik nauczania w
zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, oraz dokonała pełnej
opłaty za kurs na rzecz organizatora tj. WORD w Piotrkowie Tryb.
2.Warunek dot. dokonania opłaty nie dotyczy osób skierowanych na kurs przez Urząd
Pracy.
§13.
Egzamin końcowy wewnętrzny przeprowadza komisja powołana przez organizatora
(Dyrektora
WORD w Piotrkowie Trybunalskim). W skład komisji wchodzą
przewodniczący, sekretarz i członek komisji (w tym przynajmniej jednego
egzaminatora posiadającego uprawnienia instruktora nauki jazdy przez okres
minimum 3 lat, w zakresie kategorii objętej egzaminem).

§14.
W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu końcowego (wewnętrznego),
kursant może przystąpić do egzaminu poprawkowego (wewnętrznego). Każdy
egzamin poprawkowy odbywa się na koszt zdającego uczestnika kursu. Warunkiem
wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego (wewnętrznego) jest dokonanie
opłaty w kwocie 100,00 zł (słownie : sto złotych) na rzecz Organizatora Kursu (WORD).
§15.
Uczestnik szkolenia-kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów lub kursu
uzupełniającego dla instruktorów otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór
zaświadczenia określa załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i
wykładowców.
Piotrków Trybunalski 16 listopada 2015 r.
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