
ZAŁĄCZNIK 1
Warunki przyjęcia na kurs:
(podstawa prawna Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami)

1.  Wymagany przepisami ustawy wiek (kat. B - 18 lat lub 3 miesiące do ukończenia);
2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (możliwe na miejscu);
3. Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat (druk do odebrania w biurze);

Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
(podstawa prawna: Dz. U. z dnia 31 października 2005 r. ze zmianami w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 
przez kierujących pojazdami..)

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
silnikowymi, odpowiednimi rodzajami pojazdów  lub zespołami pojazdów, w  sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

1. Szkolenie:
a) podstawowe (przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego):

  teoretyczne  – minimum 30 godzin (1godzina = 45 minut). W tym co najmniej 4 godziny 
  szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w  zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom 
   wypadków drogowych.

praktyczne – minimum 30 godzin (1 godzina = 60 minut)
 b) dodatkowe  ( każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części 
 teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego):
  teoretyczne – min. 10 godzin
  praktyczne – min. 5 godzin
 c) uzupełniające  (przeprowadzane na wniosek  osoby  szkolonej): przeprowadza się w  zakresie 
 ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierowców.

Liczbę godzin zajęć  teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu 
podstawowemu ustala indywidualnie instruktor.
Instruktor dokonuje podziału godzin zajęć  oraz  ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do 
stwierdzonego u osoby poziomu wiedzy i umiejętności, jej predyspozycji, łatwości przyswajania 
poszczególnych zagadnień itp.

W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie w  zakresie kategorii B prawa jazdy, to liczba godzin zajęć 
praktycznych ulega zmniejszeniu o 10, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii B1.

2. Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy 
kategorii:
 a) B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;
 b) B - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko 
 pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

3. Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż:
 a) 2 godziny dziennie w okresie pierwszych  8 godzin szkolenia
 b) 3 godziny dziennie – po 8 godzinach szkolenia.

4. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona:
 a) posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć,
 b) jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w  szczególności nie znajduje się w  stanie 
 nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do  alkoholu.

5. Instruktor w trakcie zajęć praktycznych może szkolić wyłącznie jedną osobę i:
 a) posiada przy sobie ważną legitymacje instruktora nauki jazdy,
 b) jest sprawny psychicznie i fizycznie, a w  szczególności nie znajduje się w  stanie 
 nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

6. Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w  ruchu drogowym, przy 



czym:
 a) mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych;
 b) muszą uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej 
 prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż  4 godziny i na 
 odcinku nie mniejszym niż 50 km w czasie jednych zajęć;
 c) powinny uwzględniać  co najmniej 2 godziny jazdy w  ruchu drogowym w  okresie od 
 zmierzchu do świtu dla wszystkich kategorii prawa jazdy - nie dotyczy osób w  stosunku do 
 których lekarz wprowadził ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdu w  okresie od zmierzchu 
 do świtu.

7. Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin 
wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów 
na kierowców.

Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego
1. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
 a) teoretycznej - przeprowadzanej w  sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w  
 formie testów pisemnych;
 b) praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość 
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

3. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie 
pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

4. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor prowadzący lub inny instruktor wyznaczony przez 
kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego 
jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

5. Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny 
egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania 
egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

6. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania, są zgodne z 
zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

7. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie 
przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość 
popełnionych błędów.

8. W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego (jako 
kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego 
stosowaną do przeprowadzania egzaminów  państwowych na prawo jazdy) i wyszczególnia w  niej 
popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.

9. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin 
omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

10. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty 
przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy 
zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

11. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba szkolona otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


