REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Uczestników Kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów nauki
jazdy i instruktorów nauki jazdy.
1. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki
jazdy, zwany dalej Kursem, odbywa się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców
„SPEED” przy ul. Anieli Krzywoń 8A w Zielonej Górze oraz na placu manewrowym
Ośrodka.
2. Podstawę prawną organizacji Kursu stanowią:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908), zwana dalej „ustawą”,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz.
1834 z późniejszymi zmianami), zwane dalej „rozporządzeniem”,
3. Upoważnienie Nr 00540862 z dnia XX-XX-XXXX roku, wydane przez
XXXXXXXXX
4. Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełniła wymagania określone przepisami,
o których mowa w ustawie, tj.:
- posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami
rodzaju objętego Kursem,
- przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem,
- nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko
bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
- posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego lub posiada
uprawnienia instruktora nauki jazdy, jeżeli rozszerza posiadany zakres
uprawnień instruktora,
- uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na Kurs podstawowy,
- przedłożyła kserokopię ww. dokumentów do Wydziału Szkolenia i Promocji
BRD w WORD Lublin.
5. Celem Kursu jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym.
6. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze określonym w
rozporządzeniu.
7. Kandydat na instruktora nauki jazdy i instruktor nauki jazdy podlega szkoleniu, które
obejmuje:
a) szkolenie podstawowe, przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu, przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę,
b) szkolenie dodatkowe, jeżeli:
- rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora,
- każdorazowo po dwukrotnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu, o
którym mowa w pkt.7.a,
- został skreślony z ewidencji instruktorów z powodu określonego w art.107 ust. 1
ustawy.
8. Uczestnik Kursu ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia teoretyczne. Żeby
uzyskać prawo do przystąpienia do egzaminu końcowego, uczestnik nie może opuścić
więcej niż 5 zajęć, bez usprawiedliwienia. Niedopuszczenie uczestnika do egzaminu
końcowego z powodu opuszczenia więcej niż 5 zajęć powoduje równocześnie brak
prawa zwrotu opłaconych kosztów Kursu.
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Kursu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach
z przedmiotu „Praktyka instruktorska” oraz uzyskać pozytywną ocenę w zakresie
każdej kategorii objętej nauczaniem w zakresie zajęć z praktyki, żeby uzyskać prawo
do przystąpienia do egzaminu końcowego.
Egzamin końcowy obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z
„Psychologii”, „Metodyki nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Techniki
kierowania i obsługi pojazd”, oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych
realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.
Do egzaminu końcowego przystępuje osoba, która odbyła wymagane programem
przeszkolenie, uczestniczyła we wszystkich zajęciach, z wyjątkiem pkt. 8, posiada
wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu oraz uzyskała
pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych
planem nauczania.
Uczestnik szkolenia podstawowego lub dodatkowego otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu Kursu według wzoru przedstawionego w załączniku Nr 8 do
rozporządzenia, po odbytym wg programu szkoleniu oraz po uzyskaniu pozytywnego
końcowego wyniku nauczania ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania,
wykazaniu się wiedzą i umiejętnościami określonymi w charakterystyce absolwenta
kursu oraz uzyskał pozytywny wynik z egzaminu końcowego.
Wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Kursu należy kierować do
Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców „SPEED”.
Uczestnik Kursu deklarując uczestnictwo w Kursie zobowiązuje się do przestrzegania
ustaleń niniejszego regulaminu, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu bez
zwrotu opłaty za Kurs.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego

2

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego

Zasady wnoszenia opłat za organizowany przez OSK SPEED
Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy.
1. Koszt Kursu kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy, zwany dalej Kursem
obejmuje:
1.1. Koszt kursu podstawowego - 2.150,00 zł w zakresie kat. B prawa jazdy,
1.2. Koszt za kategorię A
- 450,00 zł,

2. Formy i terminy płatności:
Przelewem, bezpośrednio na konto:
Kredyt Bank S.A. - Filia KB S.A. nr. 2 w Zielonej Górze
nr rachunku: 36 15 00 1810 1218 1005 3225 0000
2.1. Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy:
2.1.1. rata jednorazowa – 2.150,00 zł za Kurs w zakresie kat. B + za dodatkową kategorię, zgodnie z
pkt.1.2 płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu
lub
2.2.2. rozłożenie płatności na II raty:
- pierwsza rata w wysokości 400,00 zł płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu,
- druga rata w wysokości 900,00 zł płatna najpóźniej do 30 dnia od rozpoczęcia Kursu.
- trzecia rata w wysokości 850,00 zł płatna najpóźniej do 60 dnia od rozpoczęcia Kursu.
3. Wyboru terminu płatności za Kurs (jednorazowo lub dwie raty) dokonuje osoba w dniu składania Podania o
przyjęcie na Kurs, poprzez odpowiednie skreślenie na Podaniu.
4. Wpis na listę kandydatów na instruktorów nauki jazdy, następuje po dostarczeniu do Siedziby OSK SPEED
dowodu wpłaty na konto wymaganej kwoty (pkt. 1.1. niniejszego Załącznika) w określonym w pkt.2 terminie.
W przypadku braku wpłaty tej kwoty na konto OSK SPEED lub niedostarczenia dowodu wpłaty skutkuje
niedopuszczeniem kandydata do kursu.
5. W przypadku nie spełnienia warunków płatności za Kurs, zgodnie z pkt.2 niniejszego Załącznika, kandydat
nie zostanie dopuszczony do egzaminu końcowego. Będzie to równoznaczne z rezygnacją kandydata ze
szkolenia i przepadkiem wpłaconych opłat za Kurs na rzecz OSK SPEED.
6. W przypadku rezygnacji kandydata z Kursu, opłaty przez niego wniesione nie podlegają zwrotowi.
7. Uczestnik Kursu po opłaceniu kosztów Kursu otrzymuje rachunek.
8. W przypadku płatności w formie przelewu przez instytucje kierujące na szkolenie, podstawą przyjęcia na
Kurs będzie dołączone do Podania zobowiązanie do uiszczenia opłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia
faktury na podane konto.
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