
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 26/17 z dnia 28 listopada 2017 roku -  

regulamin kursu kwalifikacyjnego 

dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w roku 2017/2018 

 

 

 

§ 1 

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, zwany dalej 

„Organizatorem", organizuje kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów 

nauki jazdy, zwany dalej „Kursem KnI” lub „Kursem”, na podstawie przepisów 

rozdziału 4 „Szkolenie instruktorów i wykładowców” rozporządzenia 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. z 2016 poz. 280, z późn. zm.), zwanym dalej 

„Rozporządzeniem KnI”. 

2. W ramach poszerzenia osiąganej wiedzy i umiejętności Organizator wprowadza 

możliwość rozszerzenia programu zajęć teoretycznych lub praktycznych, o którym 

mowa w przepisach §22 Rozporządzenia KnI, odpowiednio z urzędu lub na wniosek 

Kandydata. 

 

§ 2 

Definicje 

Na potrzeby regulaminu ustala się następujące definicje: 

1. „Kandydat” – kandydat na instruktora uczestniczący w Kursie KnI; 

2. „Wykładowca” – osoba wskazana przez Organizatora, prowadząca zajęcia teoretyczne 

na Kursie KnI;  

3. „Wykładowca prowadzący” – osoba wskazana przez Organizatora, mogąca realizować 

zajęcia określone w § 23 ust. 2 pkt. 8 Rozporządzenia KnI; 

4.  „Koordynator kursu” – osoba wskazana przez Organizatora, sprawująca nadzór nad 

przebiegiem Kursu KnI oraz prowadząca jego dokumentację; 

5. „Ustawa” – Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 978, z późn. zm.).   



 

§ 3  

1. Kurs KnI w zakresie kategorii B prawa jazdy może rozpocząć osoba, która spełnia 

warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt. 2b, 3-5, 8  Ustawy. 

2. Kurs KnI w zakresie kategorii A prawa jazdy, może rozpocząć osoba, która spełnia 

warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt. 2a, 3-5, 8  Ustawy.  

3. Organizator  ustala  program   Kursu KnI,   w  zakresie   zajęć teoretycznych   

i praktycznych, którego minimalny zakres odpowiada wymaganiom określonym  

w tabeli nr 1 i nr 2 Rozporządzenia KnI. 

4. Kandydat jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich przewidzianych w programie 

zajęciach, zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt.1 Ustawy.  

5. W przypadku nieobecności na zajęciach, o których mowa w ust. 3, Kandydat ma 

obowiązek pisemnie zawiadomić Organizatora o przyczynach swojej nieobecności  

i zawnioskować o zastosowanie indywidualnego trybu szkolenia.  

§ 4  

1. Program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 3, obejmuje: 

a) zajęcia teoretyczne; 

b) zajęcia teoretyczno – praktyczne; 

c) zajęcia praktyczne; 

d) egzamin końcowy.  

2. Organizator na bieżąco ustala i modyfikuje harmonogram zajęć przewidzianych  

w programie Kursu KnI, przedkładając jego treść Kandydatowi do wglądu, za 

pośrednictwem strony internetowej WORD w Warszawie, telefonicznie, drogą 

mailową lub bezpośrednio na zajęciach. 

 

§ 5  

1. Program kursu stosowany na Kursie KnI objęty jest cenzurą czasową, określoną  

w harmonogramie zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 2. Kandydat ma obowiązek 

ukończyć przewidziane programem kursu zajęcia w czasie nie dłuższym niż ujęty  

w harmonogramie zajęć. 



2. Jeżeli Kandydat nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 1, Organizator może 

podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczestników Kursu KnI. 

3. W przypadku skreślenia, o którym mowa w ust. 2, Kandydatowi nie przysługuje zwrot 

opłaty za Kurs KnI. 

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest dokonanie pełnej opłaty za 

Kurs KnI, określonej w „Regulaminie opłat za kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na 

instruktorów nauki jazdy”. 

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy osób skierowanych na kurs przez 

Urząd Pracy. 

6. Kurs KnI uznaje się za zakończony, jeżeli Kandydat uczestniczył we wszystkich 

przewidzianych programem zajęciach i uzyskał pozytywny wynik egzaminu 

końcowego. 

7. Wzór zaświadczenia o ukończeniu Kursu KnI określa załącznik nr 5 do 

Rozporządzenia. 

 


