
 

Centrum Szkolenia Kierowców i Instruktorów 

     P.W. Rolminex sp. z o.o. 
w Krakowie 

przedstawia: 

 ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 13 lipca 2012 r.  
1)  

w sprawie:  3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców, na podstawie: 

 Art. 32. Ust. 3 punkt 2/c Ustawy o kierujących pojazdami (klik) 

 
Przypominamy: 
 
Art. 37.  
1. Instruktor jest obowiązany:  
     1) przekazywać staroście:  

     a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi      szkolenie – 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,  

  b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2–5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;  
       2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;  

     3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w 
warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;  

        4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;  
        5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;  

 6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego 
podmiotu. 

2. Koszty okresowych badań lekarskich i psychologicznych oraz koszt uczestnictwa w warsztatach ponosi: 
1) podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie upraw-nień do kierowania odpowiednio  motorowerem, 

pojazdami silnikowymi lub tramwajem – w przypadku gdy instruktor jest przez niego zatrudniony; 
2) jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych lub nad-zorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych – w przy-padku gdy instruktor pełni w niej służbę lub jest w niej zatrudniony; 
   3) zainteresowana osoba – w pozostałych przypadkach. 

http://www.rolminex.com.pl/�
http://www.rolminex.com.pl/podmenuzawodowe-warsztaty_instruktor/�
http://www.rolminex.com.pl/site_media/assets/uploads/pdf/ustawy/ustawa_o_kierujacych_2013.pdf�


DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 września 2012 r.

Poz. 1019

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego:

a)  ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie 
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,

b)  ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie 
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wyma-
gania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2) szczegółowy program:

a)  szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub 
tramwajem,

b) szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców,

c) 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców;

3) szczegółowe warunki i tryb:

a)  postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowe-
rem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów,

b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców;

4) wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, 
poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113. 
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§ 27. W przypadku przerwania lub zakończenia szkolenia karta przeprowadzonych zajęć podlega zwrotowi do jednostki 
prowadzącej szkolenie, która ją wydała.

§ 28. 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego 
dla instruktorów podpisuje kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy.

2. Egzamin końcowy obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z następujących przedmiotów: „Psycho-
logia”, „Metodyka nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”, „Techni-
ka i taktyka jazdy” oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierow-
ców lub motorniczych.

3. Wyniki egzaminu końcowego wpisuje się w dzienniku lekcyjnym, oddzielnie dla każdej osoby i kategorii prawa jaz-
dy lub pozwolenia, przez umieszczenie litery:

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny;

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny;

3) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

4. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego 
dla instruktorów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 29. 1. Książka ewidencji osób szkolonych powinna być przechowywana przez jednostkę prowadzącą szkolenie przez 
okres 10 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, a w przypadku rezygnacji z prowadzenia szkolenia – przekazana 
właściwemu organowi prowadzącemu nadzór w celu archiwizacji.

2. W razie utraty książki ewidencji osób szkolonych lub zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność podlega 
ona każdorazowo odtworzeniu w zakresie kart przeprowadzonych zajęć posiadanych przez podmiot, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1 ustawy.

3. Dzienniki lekcyjne i karty przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat, a następnie archiwizuje.

§ 30. Do kursów dla kandydatów na wykładowców i wykładowców stosuje się odpowiednio przepisy § 21–29. 

Rozdział 5

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów

§ 31. 1. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy, obejmują zajęcia 
teoretyczne i zajęcia praktyczne.

2. Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej:

1)  uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

a) „Psychologia” – 1 godzina zajęć teoretycznych,

b) „Metodyka nauczania” – 1 godzina zajęć teoretycznych,

c) „Prawo o ruchu drogowym” – 1 godzina zajęć teoretycznych,

d) „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu” – 1 godzina zajęć teoretycznych,

e) „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 1 godzina zajęć teoretycznych,

f) „Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia” – 1 godzina zajęć teoretycznych;

2)  omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie-
rowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;

3)  omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu 
państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

§ 32. Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

1)  przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na 
kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan-
dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
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2)  przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na 
kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha-
rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;

3)  ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz 
wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

§ 33. 1. Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
które zawiera:

1) kolejny numer zaświadczenia w ewidencji;

2) nazwę ośrodka szkolenia kierowców, jednostki lub podmiotu, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy;

3) imię i nazwisko instruktora;

4) numer PESEL instruktora albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;

5) numer instruktora w ewidencji;

6) numer legitymacji instruktora;

7) zakres posiadanych uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców;

8) daty rozpoczęcia i zakończenia warsztatów;

9) imię i nazwisko oraz numer uprawnień instruktora oceniającego sposób prowadzenia szkolenia;

10)  imię i nazwisko oraz podpis kierownika ośrodka szkolenia kierowców, jednostki lub podmiotu, o których mowa w art. 35 
ust. 1 ustawy, który wystawił zaświadczenie;

11) datę wystawienia zaświadczenia.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.5)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

5)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkole-
nia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, 
z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 
i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO 
W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 
   Układ pionowy, format A5 

 

(pieczęć jednostki szkolącej)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej) 
O b ja ś n i e n i a :  

(nazwisko) (imię) 

potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców 

1) 

2) 3) 

Zaświadczenie nr ........................... 

Data wydania ....................................... 

Pan(i) ........................................................................................................................................................................... 

wpisany(-na) do ewidencji instruktorów/wykładowców pod numerem: ........................................................................ 

posiadający(-ca) wydaną legitymację instruktora nauki jazdy numer:  ………………………………………….…...…… 

nr PESEL / data urodzenia 

uczestniczył(a) w warsztatach doskonalenia zawodowego w terminie od …………………… do ……………….…..… 

.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania. 
Datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL. 
Wpisać oznaczenia literowe kategorii prawa jazdy.

Niepotrzebne skreślić. 2) 
3) 
4) 

w zakresie następujących uprawnień: ....................................................................................................................... , 4) 

Oceny sposobu prowadzenia szkolenia dokonał ………………………………………………………………………….... 
(imię i nazwisko instruktora oceniającego sposób prowadzenia szkolenia) 

wpisany do ewidencji instruktorów nauki jazdy pod numerem ..……………………………………………………….….. 

2) 

2) 

Załącznik nr 6
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