Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr DN-021/26/19
dnia 5 sierpnia 2019r.
Dyrektora WORD w Częstochowie

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
POJAZDAMI SILNIKOWYMI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i
uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, ustala
się regulamin kursu o następującej treści:

§1
Szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdem silnikowym, w formie kursu kwalifikacyjnego, prowadzone jest na warunkach i trybie
określonym w programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów określonym w oparciu o § 41 i § 42
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

§2
1. Egzaminatorem jest osoba, która spełnia następujące wymogi:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku,
odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii,
2a) ukończyła 23 lata;
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w
przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności
egzaminatora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności egzaminatora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego
ukończeniu;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra
właściwego do spraw transportu;
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.
2. W kursie kwalifikacyjnym prowadzonym dla kandydatów na egzaminatorów uczestniczyć mogą wyłącznie
osoby spełniające wymagania, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9
3. Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest
obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy oraz
spełniać warunki w §2 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9

§3
1. Przyjmując kandydata na egzaminatora lub egzaminatora na kurs należy:
a) odebrać od zainteresowanego czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu,
b) zapoznać go ze stosowanym na kursie regulaminem wewnętrznym, zatwierdzonym przez dyrektora,
c) sprawdzić, czy spełnia on wymogi określone w §2 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9,
d) zarejestrować go przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych:
- w książce ewidencji osób szkolonych,
- w dzienniku lekcyjnym kursu, wpisując:
 imię i nazwisko kandydata na egzaminatora lub egzaminatora wraz z kategoriami prawa jazdy,
w zakresie których ubiega się o uprawnienia egzaminatora,
 numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 wykaz zajęć teoretycznych
 wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne zawierający imię, nazwisko oraz numer PESEL
lub datę urodzenia, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) przed rozpoczęciem zajęć praktycznych wydać mu kartę przeprowadzonych zajęć.
2. Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5 oraz 8 i 9 w
zależności od rodzaju szkolenia, należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia a oryginały przedstawić
do wglądu.
3. W przypadku przerwania kursu przez osobę szkoloną lub zakończenia szkolenia karta przeprowadzonych
zajęć podlega zwrotowi do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
4. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów
na egzaminatorów podlegających szkoleniu podstawowemu określono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1
poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych

Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia
b) dydaktyka
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
Przepisy ruchu drogowego

1.

2.

20
20
20
30

-

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym
problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania
alkoholu oraz środków działających podobnie do
alkoholu

16

4.

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz
etyka zawodu egzaminatora

42

-

5.

Praktyka egzaminatorska

4

6 – ust. 2 pkt 7lit. b–d*,
4 – ust. 2 pkt 7lit. e i f*

6.

Technika i taktyka jazdy

2

5

3.

Liczba godzin łącznie

-

154

15
oraz zajęcia, o których
mowa w
ust. 2 pkt 7 lit. c i g*

* Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie z tabelą nr 1 § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

5. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla
egzaminatorów podlegających szkoleniu rozszerzającemu posiadane uprawnienia do egzaminowania
określono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2
poz.
1

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych

Nauka podstaw techniki jazdy - technika
kierowania i obsługa pojazdu

20

2

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego
oraz etyka zawodu egzaminatora

20

-

3

Praktyka egzaminatorska

4

6 – ust. 2 pkt 7lit. b–d,*
4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f*

4

Technika i taktyka jazdy

-

2

5
15
oraz zajęcia, o których mowa
w
Liczba godzin łącznie
46
ust. 6 pkt 3 lit. b i e*
* Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie z tabelą nr 2 § 42 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

6. Zajęcia, o których mowa:
- w poz. 5 tabeli nr 1, mogą być rozpoczęte po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1–4 i 6
tabeli nr 1
- w tabeli nr 1, ujętych jako ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia w lit. g mogą być realizowane po przeprowadzeniu
obserwacji z lit. c
7. Zajęcia, o których mowa:

- w poz. 3 tabeli nr 2, mogą być rozpoczęte po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1–2 i 4
tabeli nr 2
- w tabeli nr 2 Rozporządzenia ujętych jako ust. 6 pkt 3 Rozporządzenia w lit. e mogą być realizowane po
przeprowadzeniu obserwacji z lit. b
8. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych 60 minutom.
9. Na zakończenie szkolenia wykładowcy wpisują z poszczególnych przedmiotów końcowy wynik nauczania dla
każdej z osób szkolonych ( pozytywny - "P" lub negatywny - "N") w dzienniku lekcyjnym.
10. Końcowy wynik nauczania ( "Pozytywny" lub "Negatywny") z zajęć praktycznych z przedmiotu "praktyka
egzaminatorska" wpisuje odpowiednio do karty przeprowadzonych zajęć egzaminator do którego przydzielono
kandydata na egzaminatora, po zakończeniu przez kandydat na egzaminatora przeprowadzenia 10 egzaminów
praktycznych.
W sytuacjach losowych lub dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania WORD-u dopuszcza się zmianę
egzaminatora prowadzącego przedmiot "Praktyka Instruktorska" w takim przypadku wynik końcowy nauczania
wpisuje egzaminator, u którego kandydat na egzaminatora przeprowadził ostatni przewidziany przepisami
egzamin. Decyzję o podjęciu wyniku nauczania egzaminator powinien skonsultować z egzaminatorem
prowadzącym wcześniejsze zajęcia z ww. przedmiotu.
§4
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów, wydaje Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Częstochowie kandydatowi na egzaminatora lub
egzaminatorowi, który uczestniczył we wszystkich wymaganych w programie zajęciach, uzyskał wynik
pozytywny ze wszystkich części szkolenia przewidzianych programem oraz uiścił opłatę za szkolenie w pełnej
wysokości w tym opłatę za zajęcia ujęte w pkt. 2.
2. Osoby, które nie odbyły wszystkich zajęć w określonym terminie, celem uzupełnienia braków programowych
zobowiązane są do odpłatnego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.
3. Wysokość opłat za udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów określa tabela nr 1
załącznika nr 7 niniejszego Zarządzenia.
§5
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przechowuje książkę ewidencji osób szkolonych
przez okres 10 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje.
2. W razie utraty książki, o której mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność
podlega ona każdorazowo odtworzeniu w zakresie posiadanych przez ośrodek egzaminowania kart
przeprowadzonych zajęć.
3. Dzienniki lekcyjne i karty przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w
nich ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje.
§6
1. Za organizację, porządek i przebieg szkolenia odpowiada Wydział Szkoleń i BRD Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Częstochowie.
2. Wydział Szkoleń i BRD zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, w tym
szczególnie rejestru wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji przez osoby uczestniczące w szkoleniu.

