
 

 1. INFORMACJE O ZAKRESIE CERTYFIKACJI   

Opracowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności 

– Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”, program certyfikacji 

skierowany do wykładowców szkolących instruktorów nauki jazdy ubiegających się 

o certyfikację, posiadających wymagane programem kwalifikacje w zaleŜności 

od wnioskowanej specjalizacji jako wykładowcy oraz potwierdzone egzaminem  

kompetencje. Program dotyczy takŜe posiadaczy certyfikatu wykładowcy szkolącego 

instruktorów nauki jazdy oraz wnioskujących o ponowną certyfikację.  

2. ZASADY CERTYFIKACJI 

Osoby chcące uzyskać certyfikat wykładowcy szkolącego instruktorów nauki jazdy powinny: 

• Zgłosić się do PCO lub przejrzeć stronę internetową ITS, gdzie uzyskają informacje 

dotyczące zakresu certyfikacji, ogólny opis procesu certyfikacji oraz o dokumentach 

wymaganych przy składaniu wniosku, opłatach i wzajemnych zobowiązaniach stron; 

• ZłoŜyć wypełniony i podpisany wniosek o certyfikację w Jednostce wraz z kopią 

wymaganych dokumentów; 

• Wnieść opłatę w wysokości określonej w aktualnym cenniku opłat;  

• Odbyć szkolenie przewidziane w obowiązującym programie certyfikacji;  

• Przystąpić do egzaminu;  

• Podpisać umowę o wydanie i nadzór nad certyfikacją. 

Jednostka certyfikująca nie prowadzi szkoleń.  

3. WNIOSKOWANIE 

Proces certyfikacji rozpoczyna się poprzez złoŜenie przez wnioskującego wypełnionego 

i podpisanego wniosku o certyfikację na formularzu nr ZCP/PS-01/F1.  

Do wniosku naleŜy dołączyć: 

• dyplom ukończenia szkoły potwierdzający posiadanie wykształcenia wyŜszego; 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające, Ŝe zostało ono przeprowadzone 

zgodnie z ramowym programem szkoleń określonym w programie certyfikacji 

zatwierdzonym przez Radę Zarządzającą;  



• dokument potwierdzający posiadanie 5-letniego staŜu pracy w wyuczonej 

specjalności;  

• dwa egzemplarze podpisanej umowy o wydanie i nadzór nad certyfikacją; 

• zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności; 

• kopię dowodu wniesienia opłaty.  

4. KWALIFIKACJE 

Wnioskujący powinien spełniać następujące wymagania: 

• posiadać wykształcenie wyŜsze o specjalności: technicznej, prawniczej w przypadku 

wnioskowania o specjalizację wykładowcy podstaw bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(BRD),  

• pedagogicznej w przypadku wnioskowania o specjalizację wykładowcy dydaktyki, 

etyki; 

• psychologicznej w przypadku wnioskowania o specjalizację wykładowcy psychologii, 

etyki. 

• posiadać co najmniej 5-letni staŜ pracy jako wykładowca w zakresie podstaw 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), dydaktyki, etyki lub psychologii 

w zaleŜności od wnioskowanej specjalizacji jako wykładowca.  

Kandydat nie moŜe być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. 

5. KOMPETENCJE  

Sposobem słuŜącym do pomiaru  kompetencji kandydata wnioskującego o certyfikat 

wykładowcy szkolącego instruktorów nauki jazdy jest egzamin teoretyczny w formie testu 

pisemnego oraz egzamin praktyczny .  


