
Standard  potwierdzony wydanym przez Rzecznika Praw Kursanta certyfikatem – 

fundację o ugruntowanej pozycji w przestrzeni systemu szkolenia kierowców, 

utożsamianą przez kursantów ze wsparciem i ochroną ich praw - ułatwia klientom 

wybór odpowiedniego podmiotu szkolącego, który może im zapewnić najlepsze 

rezultaty kształcenia oraz bezpieczeństwo realizacji procesu. Poprzez wdrożenie 

systemu zarządzania jakością i stałe monitorowanie procesów stymuluje rozwój firmy i 

ciągłe doskonalenie oferowanych przez nią usług oraz stabilność firmy i atrakcyjność 

rynkową.  potwierdza profesjonalizm i spełnienie wysokich standardów 

jakościowych, budując tym samym pozycję konkurencyjną na rynku szkolenia 

kierowców.  jako system certyfikacji oparty na normie ISO 29993 pozwala również 

otrzymać dodatkowe punkty w przetargach i konkursach o udzielenie zamówienia 

publicznego na przeprowadzanie szkoleń.  

 

 

Q&A - CERTYFIKAT ODPOWIEDZIALNA SZKOŁA 

JAZDY  W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH:  
 

  

Co mi daje wdrożenie  ?   

Standard  wydany przez Rzecznika Praw Kursanta – fundację o ugruntowanej pozycji w przestrzeni systemu 

szkolenia kierowców, utożsamianą przez kursantów ze wsparciem i ochroną ich praw, ułatwia klientom wybór 

odpowiedniego podmiotu szkolącego, który może im zapewnić najlepsze rezultaty kształcenia oraz bezpieczeństwo 

realizacji procesu. Poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością i stałe monitorowanie procesów stymuluje rozwój 

firmy i ciągłe doskonalenie oferowanych przez nią usług oraz stabilność firmy i atrakcyjność rynkową.  potwierdza 

profesjonalizm i spełnienie wysokich standardów jakościowych, budując tym samym pozycję konkurencyjną na rynku 

szkolenia kierowców.  jako system certyfikacji oparty na normie ISO 29993 pozwala również na otrzymanie 

dodatkowych punktów w przetargach i konkursach o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzanie szkoleń.  

  

Dlaczego wśród różnych rozwiązań certyfikacyjnych dostępnych na rynku mam wybrać właśnie ?   

 to pierwszy i jedyny standard branżowy w usługach szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, 

zorientowany na rezultaty (evidence based), wypracowany przez profesjonalistów. Choć na rynku funkcjonują standardy 

poza formalnych usług szkoleniowych, takie jak ISO 29990 czy ISO 29993 to ich normy są uniwersalne dla różnych 

branż i obszarów szkolenia. Normy  zostały stworzone na podstawie standardów ISO 29993 jednak zostały one 

poszerzone i wyprofilowane do potrzeb szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców.  

 powstał z inicjatywy Fundacji Rzecznik Praw Kursanta – jedynej organizacji specjalizującej się w działaniach na 

rzecz jakości usług świadczonych dla uczestników kursów szkolenia kierowców w Polsce – w odpowiedzi na 

zdefiniowane w toku działania fundacji problemy z jakością kształcenia kierowców, dydaktyczne i formalne 

nieprawidłowości w realizacji procesów szkolenia, niskiej skuteczności edukacyjnej i niedopuszczalnie niskim poziomie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym absolwentów szkolenia w pierwszych latach po jego zakończeniu.  

  

Mam wdrożony SUS 2.0 lub ISO 90001, po co mam zdobyć  ?   

 

Różnica jest bardzo istotna. SUS 2.0 to standard ogólny, skierowany do firm szkoleniowo-rozwojowych natomiast ISO 

90001 to norma stosowana do wszystkich organizacji, bez względu na branżę normalizujący system zarządzania. 

To bardzo dobre standardy i przedsiębiorcy, którzy zainwestowali swoje środki w te certyfikacje, dokonali bardzo 

dobrego posunięcia, szczególnie, że wdrożyli oni już pewną istotną kulturę zarządzania. Jednak zasady w nich określone 

są ogólne, gdyż muszą być możliwe do spełnienia przez podmioty działające w różnych branżach. Specyfika szkoleń 

kandydatów na kierowców i kierowców wyróżnia się nie tylko metodami, ale i narzędziami dydaktycznymi oraz jest 

ona doprecyzowana ustawą i rozporządzeniami resortu transportu. Powoduje to, iż normy ogólne standardów SUS 2.0 

i ISO 90001 czy nawet ISO 29993 nie przewidują specyfiki procesu szkolenia kierowców. Standard COSJ jest 

zoptymalizowanym systemem certyfikacji, zoptymalizowanym dla potrzeb szkolenia kierowców. I to jest zasadnicza 

nowość w branży szkoleniowej.   

Wysoką wiarygodność, rangę i skuteczność nowego standardu  wzmaga fakt, iż jednostką certyfikującą jest 

organizacja, której statutowym i celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego osiągana przez pomoc prawną 
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i wsparcie kursantów w konfliktach z ośrodkami szkolenia a także promowanie wysokiej jakości świadczenia usług 

szkolenia dla kandydatów na kierowców i kierowców.    

  

Standard  uwzględnia język i uwarunkowania wynikające z obowiązującej już Polskiej Ramy Kwalifikacji 

i wdrażanego ustawą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jego aktualność będzie zatem pomocna w procesie 

opisywania, wpisywania do Zintegrowanego Rejestru i certyfikacji nowych kwalifikacji kadr OSK oraz absolwentów 

szkoleń na rynku pracy. Standard zawiera rekomendacje sprawdzonych praktyk („best practices”) wspierających jakość 

usług. Szczegółowa lista rekomendowanych narzędzi znajduje się w normie  i odnosi się do: oceny jakości 

i efektywności zrealizowanej usługi i form wsparcia efektów uczenia się oraz działań pozaszkoleniowych. 

Rekomendacje zostały zdefiniowane w dziewięciu komponentach: Prawa konsumenckie, dydaktyka, ekonomika 

przedsiębiorstwa, zarządzanie, infrastruktura, komunikacja, bezpieczeństwo, CSR, ochrona przedsiębiorcy. Standard 

zorientowany jest na przedsiębiorcę, pokazując jakie praktyki ośrodka prowadzą do zamierzonych rezultatów 

i zapewniają wysoką jakość wykonania usług.  

  

Jakie obszary działalności mojej ośrodka podlegać będą certyfikacji?   

 

Certyfikacji podlegają wszystkie obszary działalności ośrodka związane z realizacją usług szkoleniowych, związane 

z przedłożonymi do certyfikacji usługami w ramach standardu, opisane w treści standardu w poszczególnych 

komponentach:  

  

 Prawa konsumenckie  

 Dydaktyka  

 Ekonomika przedsiębiorstwa  

 Zarządzanie  

 Infrastruktura  

 Komunikacja  

 Bezpieczeństwo  

 CSR  
  

Standard stanowiący podstawę systemu , określony normami ISO 29993: 2017 nie przewiduje stosowania wyłączeń, 

jednak wymagania normy  zostały poszerzone o aspekty charakterystyczne dla systemu szkolenia kandydatów na 

kierowców i kierowców.  

  

Czy standardy normy są stałe i jednolite dla wszystkich certyfikowanych podmiotów?   

 

Norma  stosowana jest do wszystkich ośrodków jednolicie, bez względu na ich wielkość i formę działalności 

gospodarczej. Zespół Normalizacyjny może dokonać zmiany normy w zakresie koniecznym do dostosowania jej do 

aktualizowanych przepisów prawa lub powodów uzasadnionych wynikami badań eksperckich.  
  

Czy jeśli mam jednoosobową działalność to mogę się starać o certyfikację  ?   
 

Tak, certyfikat dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi szkoleniowe dla kandydatów na 

kierowców i kierowców. Każdy Przedsiębiorca może ubiegać się o certyfikację . Forma prawna firmy oferującej 

usługi szkolenia, liczba kategorii Praw jazdy objętej szkoleniem, liczba użytkowanych pojazdów ani liczba 

zatrudnionych osób czy liczba kursantów w okresie roku nie wpływa na tę kwestię.   

W przypadku mikroośrodków, (OSK, w których szkoleniem podstawowym kat. B lub A i B – określonym w § 5. 1. 1) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w ostatnich 12 miesiącach przed 

certyfikacją została objęta mała liczba osób) przysługuje zniżka na opłatę certyfikacyjną w wysokości:  

  

 Mniej niż 24 osób – 20% zniżki  

 Mniej niż 12 osób – 40 % zniżki  

Powyższe zniżki nie łączą się z innymi promocjami. 
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Czy Certyfikat wydawany jest na całą firmę przedsiębiorcy czy konkretny ośrodek szkolenia?   
 

Proces certyfikacji jest realizowany dla jednego ośrodka szkolenia (konkretny numer OSK/OS/ODTJ). W przypadku, 

gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jeden ośrodek, przedstawia do certyfikacji pozostałe ośrodki na zasadach 

ogólnych. Jeżeli Przedsiębiorca złoży wniosek o certyfikację wszystkich ośrodków jednocześnie, uzyskuje rabat 

w opłacie certyfikacyjnej w wysokości:   

 2 ośrodki rabat 20% na drugi certyfikat,  

 3 ośrodki rabat 30% na trzeci certyfikat,  

 4 ośrodki rabat 35% na czwarty i każdy kolejny certyfikat,  

  

Jaki jest pełny koszt wdrożenia COSJ na 3 lata?   
 

Na koszt certyfikacji składa się opłata wstępna w wysokości 300 PLN netto, opłatę certyfikacyjną w wysokości 

1700 PLN netto płatne w chwili rozpoczęcia audytu oraz opłaty za dwa wymagane normami audyty nadzorcze w cenie 

600 PLN netto, wykonane cyklicznie po 11 oraz 23 miesiącach od wydania certyfikatu.  Pełen koszt za 3 lata, 

uwzględniający audyty oraz przeglądy po 1. i 2. roku to 3200 PLN netto Certyfikacja  jest więc, poza branżowym 

profilem i walorami merytorycznymi, bardzo atrakcyjną alternatywą dla innych certyfikacji systemów zarządzania 

jakością,  np. SUS 2.0, ISO 9001, ISO 29990.  

  

Czy opłaty za certyfikację można dokonać w ratach?   
 

Tak, opłaty wnosi się w ratach: 2000 PLN netto na początku procesu, 600 PLN netto w drugim oraz 600 PLN netto 

w trzecim roku od wydania certyfikatu. Opłatę można wnieść łącznie.  

 

Czy można uzyskać inną zniżkę?   
 

Tak. Ośrodek, który jako pierwszy w danym powiecie złoży wniosek o certyfikację może otrzymać zniżkę w 

wysokości 50 % ceny opłaty certyfikacyjnej netto. Zniżka jest naliczana pod warunkiem wniesienia opłat za audyty 

nadzorcze jednorazowo wraz z opłatą certyfikacyjną.  

  
Czy  umożliwia rejestrację w Bazie Usług Rozwojowych (dawniej Rejestrze Usług Rozwojowych) PARP?  
 

Ośrodki szkolenia kierowców, mogą starać się o rejestrację w systemie BUR, która umożliwi im świadczenie usług 

szkoleniowych z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja przygotowuje dla ośrodków, 

które uzyskały certyfikat  specjalną dokumentację zgłoszeniową nieodpłatnie.  

  

Jak szybko po audycie otrzymam certyfikat?  
 

Przedsiębiorca otrzymuje certyfikat w terminie do 2 tygodni od dnia pozytywnej decyzji jednostki certyfikującej. Wraz 

z Certyfikatem  otrzymuje pakiet certyfikacyjny, który zawiera zestaw materiałów promocyjnych do biura ośrodka 

i pojazdu, materiały grafiki internetowej na stronę www ośrodka oraz własną podstronę na portalu Fundacji, gdzie 

kandydaci na kierowców będą mogli zapoznać się wysoką jakością usług świadczonych przez ośrodek.  

Czy wydanie certyfikatu może odbyć się w uroczystej formie?  
 

Tak. Na podstawie osobny ustaleń z przedsiębiorcą możliwe jest uroczyste wręczenie Certyfikatu w siedzibie Fundacji 

lub w siedzibie certyfikowanego ośrodka. Wydarzenie organizuje i finansuje przedsiębiorca we własnym zakresie na 

podstawie osobnej umowy z Fundacją. Przedsiębiorca pokrywa koszt podróży nie więcej niż dwuosobowej delegacji, 

samochodem osobowym na trasie m.Szczecin – certyfikowany ośrodek – m.Szczecin, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

  

Jak chronione są informacje udostępnione audytorowi? Czy nie zostaną nikomu przekazane?   
 

Gwarancje poufności wynikają z umów pomiędzy klientem zamawiającym audyt a jednostką certyfikującą, która 

zobowiązuje się do ściśle poufnego traktowania oraz wykorzystywania wszystkich udostępnionych jednostce i jego 

pracownikom oraz osobom zaangażowanym w wykonywanie audytu informacji na temat firmy oraz do 

wykorzystywania ich wyłącznie w ramach wykonywania czynności certyfikacyjnych. Ponadto każdy z Audytorów 

Jednostki składa imienne zobowiązanie do zachowania poufności uzyskanych informacji, w tym nie wykorzystywania 

ich dla osobistych korzyści lub przeciwko klientowi.    
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Jak mogę się przygotować do audytu certyfikacyjnego?   

 

Warunkiem pozytywnego przejścia postępowania certyfikacyjnego jest wykazanie, że system zarządzania szkoleniem 

oparty na standardzie  jest ustanowiony, udokumentowany i skutecznie wdrożony. W tym celu organizacja powinna 

podjąć następujące kroki:  

  

 zapoznać się dokładnie z wymaganiami standardu , w czym pomoże Karta samooceny wzór _KS1.0;  

 dokonać analizy dotychczasowego sposobu działania, aby stwierdzić, które z wymagań już są spełniane, które 

są spełniane częściowo, a które nie są spełniane;  

 opracować plan działań wdrożeniowych w celu uzupełnienia ewentualnych braków w spełnianiu wymagań 

W stworzeniu programu może pomóc upoważniony reprezentant jednostki certyfikującej,  

 wdrożyć wszelkie niezbędne działania, aby uzyskać zgodność z wymaganiami ;   

 upewnić się, że wdrożone działania mają charakter trwały i systematyczny, a firma potrafi przedstawić 

audytorom dowody na ich działanie;   

 zgłosić swoją gotowość certyfikacji do jednostki certyfikującej.   

  

Kiedy może być przeprowadzony audyt i jak długo trwa?   

 

W formularzu zamówienia certyfikacji podają Państwo preferowany termin audytu.   

  

Audyt może być przeprowadzony, gdy:  

 Przedsiębiorca upewnił się, że skutecznie wdrożył w swoim ośrodku system zarządzania oparty na 

wymaganiach standardu   

 Złożył wniosek o certyfikację do jednostki certyfikującej i wypełnił wszelkie kwestie formalne związane  

z umową o certyfikację w tym podpisanie umowy o certyfikację i wniesienie wymaganych opłat.  

  

Po spełnieniu tych obowiązków, wyznaczony audytor skontaktuje się z Przedsiębiorcą w celu ustalenia terminu 

audytu – dogodnego dla obydwu stron. Audytor wyjaśni przedstawicielowi firmy podstawowe zasady certyfikacji 

i w razie potrzeby prześle plan audytu.   

  

Jak będzie wyglądała certyfikacja  w mojej firmie?   

  

W ramach postępowania certyfikacyjnego :   

 Przedsiębiorca zapoznaje się dokumentacją, w tym z kryteriami normy i Kartą samooceny. Ustala, czy obecny 

ład w ośrodku i sposób świadczenia usług jest zgodny z normą lub dokonuje samodzielnej korekty obszarów w 

poszczególnych komponentach po czym przesyła wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wraz z załącznikami.  

 Po odesłaniu do audytora wypełnionej Karty Samooceny, w uzgodnionym terminie audytor dokona oceny 

zadeklarowanych informacji i prześle informacje zwrotne dotyczące wyniku przeglądu samooceny lub wskaże 

obszary wymagające korekty lub poprosi o przesłanie ewentualnych dokumentów potwierdzających spełnianie 

wymagań Normy.   

 Na podstawie uwag audytora, Przedsiębiorca powinien dokonać niezbędnych uzupełnień lub korekt.  

Przedsiębiorca nie informuje audytora o wynikach wprowadzonych zmian, natomiast obszary budzące 

wątpliwości zostaną zweryfikowane przez audytora podczas audytu drugiej fazy.  

 Audytor nie może narzucać metody rozwiązania obszarów budzących wątpliwości, jednak bazując na 

doświadczeniu może wskazać dostępne źródła wiedzy o możliwych rozwiązaniach problemu.   

 Po dokonaniu właściwych korekt Przedsiębiorca zgłasza Audytorowi gotowość do certyfikacji w celu 

zaplanowania terminu i miejsca przeprowadzenia audytu.   

 Następnie wyznaczony Zespół Audytorów (zgonie z regulaminem działania Zespołu Audytorskiego) 

przeprowadza badanie audytowe w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań standardu . W tym 

celu posłuży się listą kontrolną.   

 Podstawą pracy Zespołu Audytorów są obiektywne dowody spełnienia wymagań standardu .  

 W przypadku stwierdzenia niezgodności Zespół Audytorów zanotuje je na liście kontrolnej i wypisze kartę 

niezgodności.   

 W przypadku gdy nie wystąpiły duże niezgodności ośrodek otrzymuje rekomendację do wydania certyfikatu.  
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 W przypadku wystąpienia dużych niezgodności Zespół Audytorów ustala z Przedsiębiorcą termin ich usunięcia, 

a po ich usunięciu i zaraportowaniu wyników Zespół Audytorów przedstawia rekomendację do wydania 

certyfikatu.   

 Po zakończeniu audytu Zespół Audytorów opracowuje raport, który przesyła do jednostki certyfikacyjnej w 

terminie do 10 dni. W przypadku wystąpienia dużych niezgodności raport, po jego zatwierdzeniu przez 

Jednostkę certyfikującą, jest on dostarczany do Przedsiębiorcy w terminie do 4 tygodni.   

 Po zakończeniu procesu certyfikacyjnego jednostka certyfikująca wystawia Certyfikat  i wraz z pakietem 

certyfikacyjnym przesyła do Przedsiębiorcy oraz wydaje Licencję n użytkowanie znaku Certyfikatu. Na 

wniosek Przedsiębiorcy możliwe jest uroczyste wręczenie. 

 W okresie objętym certyfikacją Jednostka certyfikująca zleca Zespołowi Audytorów Wizyty Certyfikacyjne,  

w losowo wybranych ośrodkach oraz w ośrodkach, wobec których prowadzona była mediacja lub postępowanie 

skargowe Rzecznika Praw Kursanta, wskazująca na możliwość zaistnienia znaczącej niezgodności od normy.  

 Wizyta certyfikacyjna rozpoczyna się od spotkania otwierającego, na którym Zespół Audytorów przedstawia 

zasady i plan audytu.   

 Zespół Audytorów przeprowadza badanie audytowe w celu potwierdzenia prawdziwości danych 

zadeklarowanych w dokumentacji certyfikacyjnej. W tym celu posłuży się listą kontrolną.   

 Wizyta kończy się spotkaniem zamykającym, na którym Zespół Audytorów omawia wyniki audytu i wyjaśnia 

dalsze postępowanie, a certyfikat zostaje czasowo zawieszony.  

 W przypadku gdy nie wystąpiły duże niezgodności ośrodek otrzymuje rekomendację do utrzymania certyfikatu, 

która jest potwierdzana przez jednostkę certyfikującą.   

 W przypadku wystąpienia dużych niezgodności na spotkaniu zamykającym Zespół Audytorów ustala z 

przedstawicielami firmy termin ich usunięcia, a po ich usunięciu i zaraportowaniu wyników audytor przedstawia 

rekomendację do utrzymania certyfikatu.   

 W przypadku gdy Przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie usunie niezgodności Jednostka Certyfikacyjna    

 Na przebieg procesu Audytowania i nadzoru Przedsiębiorcy przysługuje reklamacja.  

  

  

Jaki okres działalności mojej firmy będą sprawdzali audytorzy?   

 

Podczas audytu pierwszej certyfikacji audytorzy sprawdzają dowody działania firmy na zgodność 

ze standardem  za okres ok. 3 miesięcy wstecz od daty audytu certyfikacyjnego. W uzasadnionych przypadkach 

weryfikacji mogą podlegać działania zainicjowane wcześniej niż 3 miesiące, jeśli są one kontynuowane w terminie 

audytu.  Audytorzy sprawdzają działania oraz udokumentowane informacje na podstawie próbki audytowej.   

Podczas corocznej weryfikacji samooceny audytorzy sprawdzają dowody działania firmy od poprzedniego audytu, 

tj. za ostatnie 12 miesięcy.   

 

W okresie miedzyaudytowym Audytorzy będą prowadzić wyrywkowo analizę działalności ośrodka poprzez:   

• monitoring informacji prezentowanych na stronach internetowych i profilach społecznościowych 

administrowanych przez Przedsiębiorcę lub inne podmioty na zlecenie Przedsiębiorcy,   

• monitoring wyników zdawalności egzaminów państwowych absolwentów certyfikowanego ośrodka,  

• aktywność audytorów w trybie Mystery Shopping,  

• analizę skarg spływających na działalność przedsiębiorcy do biura Rzecznika Praw Kursanta  

  

Jaki jest cel przeglądu po pierwszym i drugim roku od wdrożenia ?   

 

Przegląd prowadzony w formie corocznej weryfikacji samooceny ma na celu sprawdzenie utrzymania i doskonalenia 

działań ośrodka na zgodność ze standardem ISO 29993:2017 a także oceny ewentualnych działań naprawczych 

będących wynikiem poprzedniego audytu.  

  

 Kto jest stroną umowy o przeprowadzenie audytu?   

 

Stroną umowy jest jednostka certyfikująca tj. Fundacja Rzecznik Praw Kuranta z siedzibą w Szczecinie 70-001, ul. 

Gen. L. Rayskiego 23/14, KRS 0000518642, REGON 321552159, NIP 852-260-87-27  
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Jaki jest możliwy wynik oceny po audycie standardu ?   

 

System przewiduje cztery możliwe oceny, oparte na uzyskanej liczbie punktów w komponentach kwantyfikowanych, 

ocenianych w obiektywnym dowodzie audytu, który stanowią: zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są 

istotne dla standardu  i możliwe do zweryfikowania:  

  

Zgodny: (Q) Spełnienie wymagania standardu    

  

Niezgodny Nieznacznie (NN): Niespełnienie całego rozdziału wymagania standardu . Sytuacja, która budzi 

wątpliwości co do zdolności ośrodka do osiągnięcia zamierzonych wyników związanych z usługą szkoleniową, a także 

wymogów prawnych, które mają zastosowanie odnośnie do usługi. Audytorzy ocenią, czy konieczna będzie korekta 

przed certyfikacją, czy konieczne będzie wdrożenie korekty przed kolejnym audytem.  

  

Niezgodny Znacząco (NZ): Niespełnienie jednego lub kilku elementów rozdziału wymagania standardu . Sytuacja 

stanowiąca przypadek odosobniony, która nie budzi poważnych wątpliwości co do zdolności ośrodka do osiągnięcia 

jego zamierzonych wyników związanych z usługą szkoleniową ani spełnieniem wymogów prawnych, które mają 

zastosowanie odnośnie do usługi. W tym przypadku konieczny będzie program naprawczy.  

  

Możliwość doskonalenia (MD): Wszystkie możliwości optymalizacji prowadzące do poprawy systemu zarządzania 

niestanowiące niezgodności. Audytor może wykazywać obszar do doskonalenia bez proponowania konkretnych 

rozwiązań. Szansa na doskonalenie może, lecz nie musi być uwzględniona przez przedsiębiorcę w procesie doskonalenia 

swojej działalności – bez wpływu na wynik certyfikacji, jednak może mieć wpływ na ocenę w przypadku organizacji 

dodatkowych form oceny w postaci konkursów czy wyróżnień.  

 

Jaki jest tryb postępowania z wynikami audytu?   

 

 Zgodny - nie ma potrzeby podjęcia działań. Następuje wydanie Certyfikatu.  

 Niezgodny Nieznacznie (NN): musi być usunięta najpóźniej do następnego audytu lub weryfikacji samooceny.   

 Niezgodny Znacząco (NZ): musi być usunięta przed podjęciem decyzji o wydaniu lub utrzymaniu certyfikatu.  

  

  

Jakiego rodzaju dokumenty będą wymagane w momencie audytu?  

 

Audytorzy pracują na obiektywnych dowodach spełnienia wymagań standardu. Audytorzy sprawdzają dowody 

działania firmy oraz udokumentowane informacje na podstawie próbki audytowej czyli: wszelkiego rodzaju 

dokumentację projektową (np. umowy z klientami, Karty przeprowadzonych zajęć, arkusze przebiegu egzaminów, 

podsumowania projektów lub raporty przed i po szkoleniowe etc.) oraz dokumentację firmy (np. umowę firmy 

w przypadku spółek, strategię rozwoju firmy, regulaminy firmowe, umowy z instruktorami i wykładowcami, umowy 

z innymi partnerami np. dotyczące infrastruktury, ubezpieczeń, usług outsourcingowych, treści administrowanych stron 

www oraz profili społecznościowych, foldery firmowe, oferty produktowe itp.) a także obserwacji własnych pod 

warunkiem dokonania obserwacji przez co najmniej 2 członków zespołu audytowego. Wyniki zdawalności egzaminów 

państwowych. W przypadku braku publikacji wyników w ogólnodostępnym źródle, Przedsiębiorca jest zobowiązany 

uzyskać wyniki od ośrodka egzaminowania za okres wskazany przez audytora.  

  

W jaki sposób dobierana jest próbka do audytowania?   

 

Audytorzy dobierają próbkę audytową w oparciu o:   

• złożoność poszczególnych wymagań standardu  (łącznie z wymaganiami prawnymi) w kontekście o celów audytu;   

• złożoność i interakcję procesów organizacji i elementów systemu zarządzania;   

• zidentyfikowane kluczowe obszary ryzyka i obszary doskonalenia.  

Dobór próby może być zrealizowany np. poprzez wybór do audytu szkolenia wybranych kursantów.    
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W jakich przypadkach może być potrzebny audyt dodatkowy?   
 

Jeżeli podczas audytu certyfikacyjnego zostanie stwierdzona niezgodność obejmująca wiele obszarów standardu lub 

Zespół Audytorów stwierdzi, że audytowany podmiot stale (permanentnie) nie stosuje któregoś z wymogów, jednostka 

certyfikująca może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia audytu dodatkowego. Taka decyzja jest 

podejmowana przez Zespół Audytorów jednogłośnie i jedynie w uzasadnionych przypadkach – poprzedzonych analizą, 

czy usunięcie niezgodności wymaga ponownej wizyty Zespołu Audytorów, czy też może być przeprowadzona na 

podstawie przedłożonych materiałów/dokumentów potwierdzających usunięcie niezgodności.   
  

Jakie są kryteria doboru audytorów do Zespół Audytorów realizującego procedurę w danym ośrodku?   
 

Zespół audytorski zawsze składa się z minimum 2 osób:  
  

 Eksperta posiadającego:   

o Uprawnienia instruktora nauki jazdy od co najmniej 5 lat,   

o Uprawnienia instruktora techniki jazdy od co najmniej 3 lat.   

o Posiadać udokumentowane doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika ośrodka szkolenia 

kierowców przez okres co najmniej 5 lat.  
  

 Eksperta:   

o wybranego przez Jednostkę Certyfikującą z pośród Komitetu Normalizacyjnego, Zarządu lub Rady 

Programowej Fundacji Rzecznik Praw Kursanta, 

o lub inną osobę, której doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji edukacji i szkoleń, która zapewnia 

właściwą jakość przeprowadzenia procesu audytu.  
  

Jednostka certyfikująca może powołać do składu Zespołu Audytorów Obserwatora pochodzącego w wolnego naboru. 

Obserwatorem może być osoba rekomendowana przez organizacje branżowe, zrzeszające instruktorów, 

przedsiębiorców prowadzonych OSK lub NGO, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji 

Rzecznik Praw Kursanta.  
  

Czy w przypadku nieuzyskania Certyfikatu tracę wniesioną opłatę certyfikacyjną?   
 

Nie w każdym przypadku. Jeżeli ośrodek uzyska końcową ocenę Niezgodny Znacząco (NZ), będzie miał czas określony 

w programie naprawczym na usunięcie uwag. W przypadku nieprzeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym 

terminie oraz po upływie terminu dodatkowego wynoszącego 30 dni od dnia upływu terminu określonego w programie 

naprawczym wniesiona opłata jest zwracana w wysokości 50% opłaty certyfikacyjnej.    
  

Skąd mam mieć pewność, że Audytorzy wykonują swoje zadania obiektywnie?   
 

Cały zespół Fundacji, zaangażowany w projekt  zobowiązuje się do przestrzegania:   
  

 Polityki Jakości  

 Polityki Prywatności  

 Polityki bezpieczeństwa informacji  

oraz składa pisemne Oświadczenie o bezstronności i niezależności  
  

Audytorzy oraz Obserwatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia audytu w danym ośrodku szkolenia podlegają 

wyłączeniu na zasadach określonych w Art. 24. wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu 

(Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego).  

 
   

05.02.2020 
  

  

  

  


