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Niniejszy poradnik stanowi wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć Normę  w prowadzonym przez 

siebie ośrodku, ale nie posiadają doświadczenia w procesach certyfikowania podmiotów świadczących usługi.  

W poradniku znajdziesz opisy interpretacji zagadnień Normy oraz wiele przykładów standardów możliwych do 

wdrożenia w swoim ośrodku, które będą dobrym sposobem osiągnięcia celu. Warto zaznaczyć, iż przedstawiane 

standardy czy prezentowane praktyki nie stanowią instrukcji do obowiązkowej realizacji a są jedynie podpowiedzią 

możliwych do wdrożenia rozwiązań, szczególnie, że norma jest przeznaczona zarówno dla dużych firm szkoleniowych 

jak i małych, jednoosobowych ośrodków, a których pewne zasady mogą się znacząco różnić od siebie. Każdy 

przedsiębiorca może dowolnie rozwiązać każde zagadnienie - z wyjątkiem obszarów obowiązkowych krytycznych 

(oznaczonych na czerwono), które muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi Normy.    

Poszczególne obszary Normy  zostały opracowane przez ekspertów Komitetu normalizacyjnego 

wg kryteriów i przepisów zawartych w: 

1. Normie ISO 29993:2017 - Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym. 

2. Kryteriach akredytacji określonych w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 

2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych. 

3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców 

6. oraz na podstawie badań eksperckich, doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego.   

Karta samoceny jest integralną częścią dokumentacji certyfikacyjnej i pozwala na dokonanie samodzielnej analizy 

zgodności porządku organizacyjnego w ośrodku z Normą . Zawiera ona punkty podlegające weryfikacji w formie 

„zerojedynkowej” czyli ośrodek spełniając normę w obszarze otrzymuje 1 punkt a nie spełniając 0 punktów, a także 

obszary podlegające ocenie Zespołu Audytorskiego, przyznającego 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 lub 1 pkt. 

Łączna suma punktów w każdym komponencie podlega uśrednieniu i podstawieniu do makiety i przemnożona przez 

mnożnik wagi danego komponentu. Suma otrzymanych punktów daje wynik pozwalający na ustalenie zgodności 

z Normą .  

Przykład:  

Komponenty Punktacja  Mnożnik wagi komponentu Wynik 

Prawa konsumenckie 1 14,3 14,3 

Infrastruktura 1 14,2 14,2 

Dydaktyka 0,9 19,5 17,55 

Ekonomika 1 6,4 6,4 

Zarządzanie 0,3 7,5 2,25 

Komunikacja 0,9 12,4 11,16 

Bezpieczeństwo 0,9 17,5 14 

CSR 0,4 8,2 3,28 

 Suma: 84,89 
 

Oceny zgodności z Normą  ośrodek musi uzyskać sumę punktów: 

Zgodny – min.90 pkt.   

Niezgodny Nieznacznie – nie mniej niż 85 pkt.  

Niezgodny – poniżej 85 pkt. 
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Poniżej przedstawiamy informacje w odniesieniu do poszczególnych obszarów normy. Podpowiadamy jak zrozumieć 

standard i jak wprowadzić go skutecznie w swoim OSK. Poniższe informacje stanowią jedynie sugestię 

a to od Przedsiębiorcy zleży czy z nich skorzysta czy też wypracuje własny – ale zgodny z Normą – model 

funkcjonowania w danym obszarze.  

 

1.1 Norma  wymaga, aby usługi szkoleniowe były realizowane w oparciu o umowę zawartą na trwałym nośniku. 

( https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/trwaly-nosnik/ )  

1.2 Jednym z celów Normy  jest zapewnienie przestrzegania praw konsumenckich przez przedsiębiorcę, 

gwarantujące bezproblemową realizację praw i obowiązków kursanta w trakcie szkolenia a także zabezpieczenie 

samego przedsiębiorcy przed różnymi problemami - w tym kosztami – zawinionymi przez niedoinformowanego 

o swoich obowiązkach kursanta. 

1.3  W procesie certyfikacji Audytorzy zweryfikują treść wzorców umowy przedstawionych przez przedsiębiorcę pod 

kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Audytorzy wskażą 

przedsiębiorcy niestosowne zapisy. Jeżeli treść umowy będzie zgodna z obowiązującymi przepisami ośrodek 

będzie zobowiązany stosować wzorzec. W przypadku chęci zmiany treści istotnych elementów umowy, 

dla zapewnienia ciągłości certyfikacji warto, aby przedsiębiorca przesłał proponowaną treść wzorca umowy 

do Jednostki Certyfikującej w celu konsultacji i załączenia jej do dokumentacji certyfikacyjnej. 

1.4 Uczciwy przedsiębiorca nie ma nic do ukrycia, więc umożliwia przyszłym klientom zapoznanie się z zasadami 

realizacji usługi jeszcze przed ostateczną decyzją o jej zakupie. Warto zauważyć, że klientami ośrodków szkolenia 

mogą być zarówno osoby bardzo młode jak i w bardzo zaawansowanym wieko a także osoby o niskim poziomie 

świadomości prawnej. Przedsiębiorca powinien umożliwić zapoznanie się z treścią umowy przed jej zawarciem – 

w tym również poza lokalem przedsiębiorcy w sposób pozwalający na skonsultowanie zasad określonych umową 

o szkolenia z inną osobą. Można to zrealizować np. poprzez zamieszczenie treści wzorca umowy na stronie www, 

przygotowanie wydruków wzorca do pobrania w biurze ośrodka.  

1.5 Przedsiębiorca winien zadbać, aby treść umowy zamieszczona na papierowym wydruku czy elektronicznej formie 

trwałego nośnika była przygotowania w sposób czytelny, bez zapisów „drobnym druczkiem”, pozwalającym na 

łatwe odczytanie tekstu.  

1.6 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. 

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

1.7 Dokumentami uprawniającymi są między innymi zaświadczenia o wpisach do rejestrów przedsiębiorców 

prowadzących ośrodki szkolenia. Dokumenty te legitymizują prowadzoną działalność i powinny być możliwe do 

weryfikacji dla osób chcących zamówić usługę. Mogą być zamieszczone w formie załącznika .pdf lub graficznego 

na stronie www ośrodka a w samej siedzibie poprzez wywieszenie na ścianie np. w antyramie.  Dopuszczalne jest 

użycie kopii z adnotację „za zgodność z oryginałem” i podpisem przedsiębiorcy. 

1.8 Jeżeli ośrodek prowadzi biuro stacjonarne, Norma nie wymaga aby było ono czynne każdego dnia 

ani w konkretnych godzinach, jednak należy pamiętać, że uczestnik szkolenia musi mieć możliwość kontaktu z 

osobą decyzyjną w ośrodku w taki sposób, aby kontakt zwrotny nastąpił bez zbędnej zwłoki i nie później niż 

kolejnego dnia roboczego. Problem nastąpić może w małych ośrodkach oraz z w ośrodkach świadczących usługi 

w formie niewymagającej obecności fizycznej w biurze. Współczesne możliwości techniczne i prawne pozwalają 

załatwić niemal każdą sprawę przez środki techniczne (internet, telefon) i prowadzenie stacjonarnego biura może 

okazać się zbędnym kosztem. W przypadku jednak OSK, OS i ODTJ przepisy wymagają prowadzenia biura. Nie 

określają jednak, kiedy i jak długo ma ono być czynne.  Zgodnie z Normą należy umożliwić kursantowi dostęp do 

osoby decyzyjnej w sposób sprawny. Można to np. zrealizować w taki sposób, iż w przypadku małych OSK zawarta 

będzie informacja o terminach otwarcia tego biura, a nawet o tym, iż biuro otwarte jest „na życzenie” czyli po 

pierwotnym ustaleniu terminu przez klienta. Zgodnie z normą jednak niezbędne jest zapewnienie możliwości 

skutecznego nawiązania kontaktu z przedsiębiorcą lub osobą upoważnioną za pomocą telefonu czy innych 

kanałów komunikacji w każdy dzień powszedni lub odpowiedź na korespondencję elektroniczną winna nastąpić 

nie później niż następnego dnia powszedniego. 

1.9 Przedsiębiorca winien prowadzić rejestr reklamacji i skarg. Rejestr podlega wglądowi przez Zespół Akredytacyjny. 

Powinien wypracować i opisać tryb rozpatrywania skarg i reklamacji. Tu forma jest dowolna, choć warto zrobić 

to np. w formie infografiki albo zwykłego tekstu, gdzie w punktach opisana jest procedura: jak składa się 

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/trwaly-nosnik/
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skargę/reklamację, kto w ośrodku, w jakim terminie i w jaki sposób rozpatruje skargę, jak i w jakim terminie 

informuje klienta o jej załatwieniu. Procedura powinna być dostępna dla klientów. Może być to forma wywieszki 

w biurze ośrodka, ale warto, aby znalazła ona swoje odzwierciedlenie na stronie www. 

1.10   Informacja o organie sprawującym nadzór winna być zawarta na stronie www oraz dostępna w ośrodku 

w formie wywieszki. W przypadku zawarcia tej informacji we wzorcu umowy, kryterium uważa się za spełnione 

bez dokonania fizycznej prezentacji informacji w siedzibie ośrodka. 

2.1 Zgodnie z ustawą przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić sale wykładową/e do rejestru prowadzonego   przez 

organ nadzoru. Wszystkie zajęcia obowiązkowego programu szkolenia muszą odbywać się w tym miejscu. Zajęcia 

dodatkowe, wynikające z szczególnej oferty (np. zajęcia warsztatowe lub inne ponadprogramowe) mogą odbywać 

się z innych miejscach, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.2 Kryteria wynikają z wymagań rejestrowych ośrodka. Istotnym jest pkt. 2.2.3. – sala wykładowa to miejsce realizacji 

zajęć teoretycznych i nie jest możliwe, aby w trakcie trwania tych zajęć była ona wykorzystywana do innych celów 

takich jak np.: sala odpoczynku instruktorów, poczekalnia dla klientów itd. Sala ma zapewniać możliwość 

skoncentrowania się uczestników nad zajęciami. 

2.3 Norma  nie zezwala na organizowanie pracy biurowej ośrodka w tym samym pomieszczeniu, w które stanowi 

salę wykładową. W szczególności nie dopuszcza się prowadzenia obsługi interesantów czy kadry dydaktycznej 

w miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć teoretycznych.  

2.3.1  Obsługa klienta często wiąże się z wymianą informacji o charakterze osobistym (dane osobowe, informacje 

o postępach w szkoleniu, dane o wynagrodzeniu czy stanie majątkowym przy sporządzaniu umów ratalnych itp. 

Organizacja pracy biura musi zapewniać szeroko rozumianą dyskrecję w tym zakresie. Można to osiągnąć na wiele 

sposobów, choćby obsługa tylko jednej osoby w pomieszczeniu czy stosowanie osłon miedzy stanowiskami w 

przypadku większej liczby stanowisk obsługi. Jeżeli taka organizacja nie jest możliwa, to dobrym pomysłem jest 

również przekazywanie danych wrażliwych nie ustnie a w formie pisemnej. Trzeba jednak pamiętać, 

iż po zakończeniu obsługi ewentualne kartki muszą ulec niezwłocznemu zniszczeniu.  

2.4  Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić zajęcia wyłącznie pojazdami, które zostały zgłoszone do rejestru. 

Nie dotyczy to sytuacji, gdy pojazd jest użytkowany zastępczo ale wyłącznie w okresie technologicznym naprawy 

pojazdu zasadniczego.  

2.4.1  Zasady wpisu oraz niezbędnego wyposażenia określają przepisy. 

2.4.1  Oznakowanie pojazdu jest nie tylko obowiązkiem OSK ale należyte oznakowanie jest też elementem 

wyróżniającym porządne, legalnie działające ośrodki od nierzetelnych a często nawet nielegalnie funkcjonujących 

podmiotów. Wiodące szkoły jazdy nie mają się czego wstydzić i powinny korzystać z płaszczyzny reklamowej, jaką 

jest karoseria pojazdu aby z dumą zaprezentować swój ośrodek.  Po obu bokach pojazdu musi znaleźć się Pełna 

nazwa przedsiębiorcy (nie tylko skrócona nazwa OSK – tak mówią przepisy) adres siedziby (uwaga: adres pocztowy 

to ulica, numer, kod pocztowy i miast a nie adres internetowy – choć ten może znaleźć się na pojeździe dodatkowo 

wraz z adresem strony www, numerem telefonu czy innymi danymi). Wielkość czcionek użytych do danych 

podstawowych: nazwa i adres, winny być tak dobrane, aby można było bez problemu odczytać te dane z odległości 

co najmniej 10 metrów. Również kolor napisów musi być wystarczająco kontrastowy, aby odczytanie nie sprawiało 

problemów.  

2.4.3 Zgodnie z Normą  napisy na pojazdach zastępczych wielośladowych również są obowiązkowe. Można to 

zrobić na wiele sposobów: maty magnetyczne, naklejka tymczasowa o słabym kleju (w agencji reklamowej nie ma 

problemu aby takie zamówić) lub – o ile „zastępstwo” jest długotrwałe – normalne oklejenie pojazdu, o projekcie 

standardowo wykorzystywanym w OSK. W przypadku wykorzystywania pojazdu zastępczego po kolizji w winy 

innego sprawczy, oklejenie wzorem wykorzystanym we własnym pojeździe można wykonać na koszt 

ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia (OC sprawcy).  

2.4.4.  Czystość miejsca pracy instruktora mówi wiele o nim samym ale i o tym, jak przedsiębiorca traktuje swoich 

klientów. Przedsiębiorca winien dbać aby pojazd był w miarę regularnie odkurzany, szyby (również wewnątrz) 

były czyste, fotele regularnie prane, szczególnie po sezonie letnim lub stosowane pokrowce. Pojazd to wizytówka 
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firmy a klient musi czuć się w nim komfortowo. Warto, aby w treści umowy z kursantami zawrzeć kilka słów na 

temat porządku w samochodzie, w szczególności ubioru na zajęciach praktycznych, aby wykluczyć przychodzenie 

na zajęcia w ciuchach roboczych, prosto z budowy czy inne sytuacje, które mogą mieć wpływ na czystość 

w pojeździe.  

2.5. przepis ogólny. 

2.6  Norma  ogranicza możliwość użytkowania podczas szkolenia kandydatów na kierowców jednego stanowiska 

do wykonywania zadania nr.2 dla kat. B Prawa jazdy dla nie więcej niż 10 pojazdów szkoleniowych. Jeżeli dane 

stanowisko jest wykorzystywane przez kilka ośrodków warunek uznaje się spełniony, gdy suma wszystkich 

zarejestrowanych pojazdów kat. B1 i B we wszystkich OSK, które użytkują dane stanowisko jest nie większa niż 10 

pojazdów.  

3.1  Ośrodek, który realizuje systematycznie szkolenie teoretyczne powinien przemyśleć i opisać (np. w formie 

harmonogramu dostępnego dla kursantów, wywieszonego w siedzibie OSK i sali wykładowej), harmonogram zajęć 

teoretycznych. Zajęcia tematycznie powinny być podzielone w taki sposób, aby osoba, która z różnych przyczyn 

nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach, mogła przyjść na zajęcia o tych samych tematach w innym terminie. 

Jeżeli zajęcia nie są prowadzone cyklicznie i systematycznie sposób „odrobienia” nieobecności należy określić we 

wzorcu umowy o szkolenie.  

3.2  Planowanie indywidualnych zajęć praktycznych winno być zorganizowane w taki sposób i na takich zasadach, aby 

kursant miał prawo decyzji o terminie realizacji zajęć.  

3.3  W trakcie procesu szkolenia, zgodnie z zasadami dydaktyki konieczna jest cykliczna ocena postępów osoby 

szkolonej.  Jest ona potrzebna wielu interesariuszom procesu:  

osobie szkolonej - aby miała świadomość w jakim stopniu opanowała wymagany materiał i jakie tematy, a co za tym   

idzie umiejętności pozostały jeszcze do nauczenia.  

Zamawiającemu szkolenie (jeżeli występuje) – tę rolę często pełnią rodzice, którzy najczęściej są sponsorami szkolenia 

i powinni być świadomi postępów swojego dziecka. 

Instruktorowi – szczególnie w chwili, gdy zajęcia praktyczne będzie prowadziła inna osoba, lub liczba kursantów na 

instruktora jest duża. Pamięć ludzka jest zawodna a aby skutecznie prowadzić zajęcia z kursantem, instruktor 

powinien mieć świadomość, na jakim etapie jest kandydat, jakie zadania, ćwiczenia i manewry już opanował, a 

jakie sa konieczne do zrealizowania.  

Istotnym aspektem ewaluacji szkolenia jest zapewnienie Stronom świadomości tempa nabywania kompetencji w 

perspektywie czasu pozostałego do ukończenia dostępnej w cenie usługi liczby godzin zajęć. Bieżąca ewaluacja 

pozwala z dużym prawdopodobieństwem ujawnić już na wstępnym etapie szkolenia przyszła konieczność 

przedłużenia szkolenia, co zabezpiecza instruktorów i przedsiębiorcę przed oskarżeniami ze strony kursanta lub 

zamawiającego o „wymuszanie dokupowania zajęć” oraz pozwala przedsięwziąć środki zaradcze, ponownie 

przeprowadzić zajęcia w deficytowych obszarach a także określać spodziewany termin zakończenia procesu 

szkolenia oraz dodatkowe koszty wynikające z konieczności przedłużenia szkolenia ponad określone w umowie.  

W celu spełnienia tego obszaru można stworzyć własny system oceny lub posłużyć się szablonem arkusza 

ewaluacyjnego, który można znaleźć na stronie internetowej RPK, w zakładce „materiały dla OSK”. W arkuszu 

należy zamieścić tematykę związaną z konkretnymi kompetencjami kierowcy, zadaniami egzaminacyjnymi czy 

ćwiczeniami. Można także zawrzeć typowe punkty miasta czy drogi, które pozwalają na nabycie ważnych 

umiejętności i warto aby kandydat w trakcie szkolenia miał okazję się tam znaleźć.  

3.4 Ośrodek dla każdej usługi winien opracować i zapisać w formie dokumentu, program realizacji usługi szkoleniowej, 

dla każdej usługi z osobna, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie DP. Zgodnie z przepisami 

konsumenckimi program stanowi załącznik do umowy, który musi zostać przedstawiony osobie w chwili 

zawierania umowy o szkolenie. Niestety jako załącznik, do umowy należy przekazać go klientowi w sposób 

analogiczny do umowy. Przepis uniemożliwia zawarcie w treści umowy klauzuli „o zapoznaniu się z programem 

szkolenia” nie załączonym klientowi do umowy. Dochodzenie jakichkolwiek roszczeń wobec klienta związanych z 
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programem szkolenia (np. przedłużenia szkolenia, kryteriów egzaminu wewnętrznego itp.), czyli w rzeczywistości 

wszystkich aktywności procesu jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez klienta programu załączonego 

do umowy.  

3.5. Zgodnie z dokumentem DV. 

3.6  Jeżeli ośrodek realizuje zajęcia „z dowozem” kursantów do miejsca obowiązkowych zajęć (teoretycznych lub 

praktycznych) lub stosują praktykę przewozu kursantów „na zmianę” w trakcie szkolenia innego kandydata, nie 

jest dopuszczalne zaliczenie czasu przejazdu jako okresu szkolenia.  

3.7  Przerwy w szkoleniu – nawet inicjowane przez kursanta – nie mogą być wliczone do okresu szkolenia. Do okresu 

szkolenia można zaliczyć jedynie działania bezpośrednio związane z programem szkolenia takie jak: kierowanie 

pojazdem, analiza budowy pojazdu, tankowanie i inne czynności kontrolno-obsługowe, jak zmiana kół, 

uzupełnianie płynów a także odśnieżanie. 

3.8  Norma  wymaga, aby ośrodek opisał i wdrożył zasady uczestnictwa w szkoleniach. Zasady powinny zostać 

opublikowane (np. w formie czytelnej tablicy informacyjnej na sali wykładowej) a każdy uczestnik przed 

rozpoczęciem szkolenia poinformowany o tych zasadach. Można je zawrzeć w treści wzorca umowy. Użytkowanie 

urządzeń takich jak telefony komórkowe i smartfony w trakcie zajęć teoretyczny i praktycznych jest zabronione. 

3.9  Ośrodek musi stosować metodę „papierowych” testów lub program komputerowy do realizacji teoretycznego 

egzaminu wewnętrznego, w sposób wykluczający uzyskanie przez osobę zdającą wiedzy o zestawie pytań 

otrzymanych na egzamin. Najłatwiej użyć gotowego programu, który generuje zestaw pytań egzaminacyjnych. W 

przypadku testów „papierowych” należy stosować zestawy testów wybierane losowo: jeden zestaw z co najmniej 

60 zestawów. 

3.10  Jeżeli w procesie dydaktycznym używane są materiały dydaktyczne w postaci publikacji czy dokumentów, ich 

źródła muszą być wskazane w sposób jasny kursantom lub bezpośrednio udostępnione. Jeżeli są odpłatne, oferta 

usługi musi o tym informować. Jeżeli są wydawane bezpłatnie, powinny być przekazane podczas pierwszych zajęć 

dydaktycznych lub wcześniej. Materiały i pliki źródłowe (np.: akty prawne) mogą być udostępnianie w formie 

elektronicznej.  

3.11 Podczas pierwszych zajęć dydaktycznych uczestnicy kursu są informowani o tym, jak będzie przebiegał cały proces 

szkolenia, jak wygląda ewaluacja, jakie są obowiązku uczestników w trakcie całego procesu – w tym w 

szczególności czynności administracyjne ustalone w ośrodku jak i czynności określone programem szkolenia. 

3.12    Norma  wskazuje, iż uczestnicy szkoleń powinni mieć możliwość dokonywania notatek w trakcie szkolenia. 

Można to zrealizować poprzez udostepnienie materiałów piśmienniczych w miejscu realizacji szkolenia. 

3.13  Ośrodek powinien umożliwiać uczestnikom szkoleń pogłębianie wiedzy, w tym ze źródeł ponadprogramowych. 

Można to zrealizować poprzez prowadzenie własnej (lub udzielenie źródeł innych) strony internatowej lub 

biblioteki materiałów, prasy branżowej itp.  

3.14 Norma  wymaga aby przedsiębiorca określił i zapisał w formie dokumentu (np.: „Opis stanowiska Instruktora 

nauki jazdy”) standardowe kryteria wyboru kadry na stanowiska dydaktyczne. Kompetencje instruktorów i 

wykładowców winny być określone – nawet jeżeli ośrodek nie wymaga kompetencji wyższych niż odnośnie 

przepisy. W dokumencie powinien zawierać również przyjęte: 

- kryteria oceny pracy kadry 

- procedury w zakresie ujednolicenia i spójności metod prezentacji treści merytorycznych (np. szkolenie wdrożeniowe 

z zakresu techniki prezentacji, obowiązek udziału z cyklicznym szkoleniu kadry wykładowców i instruktorów, 

ujednolicające metodologię prowadzenia zajęć) 

- zasady (sposób i okres cyklu – nie rzadziej niż co pół roku) badania zadowolenia kursantów z pracy poszczególnych 

pracowników dydaktycznych, oraz kryteria i sposoby nagradzania za ponadprzeciętne wyniki i działania 

naprawcze. 
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- zasady oceny skuteczności szkolenia (np. wyniki egzaminów wewnętrznych i państwowych) poszczególnych 

pracowników dydaktycznych, oraz kryteria i sposoby nagradzania za ponadprzeciętne wyniki i działania 

naprawcze. 

3.15 Ośrodek winien dbać o stały rozwój swojej kadry. Minimalnym kryterium spełnienia tego obszaru jest 

umożliwienie odbycia obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego. Dodatkowe punkty można zdobyć 

za wszelkiego rodzaju działania rozwojowe jak prowadzenie szkoleń wewnętrznych, delegowanie do udziału w 

szkoleniach zewnętrznych, konferencjach itp. 

4.1. Komponent 4 dotyczy OSK. W przypadku ODTJ komponentu nie bierze się pod uwagę. 

Ośrodek, który w ciągu trzech następujących po sobie sześciomiesięcznych okresów oceny zdawalności państwowych 

egzaminów praktycznych na prawo jazdy każdej certyfikowanej kategorii Prawa jazdy z osobna, nie osiągnie 

minimum 20 % zdawalności nie spełnia Normy  nie może otrzymać certyfikatu.  

4.2 W zależności od siedziby ośrodka dokonuje się oceny badania średnich cen kursów w ośrodkach i wyznacza 

wartości niskie, średnie i wysokie poprzez uśrednienie cen 5 najtańszych i 5 najdroższych usług szkolenia oraz ceny 

średniej i wg tych cen podstawia do matrycy.  

5.1 Przedsiębiorca bada zadowolenie kursantów ze świadczonych usług szkoleniowych metoda anonimową. Można 

ty zastosować formę ankiety „papierowej” jak i elektronicznej. 

5.2 Przedsiębiorca jest zobowiązany dbać o komfort i wydajność pracy instruktorów. W tym celu jest zobowiązany 

ograniczyć czas pracy instruktorów prowadzących zajęcia z kursantami do 8 godzin dziennie a w przypadku, gdyby 

czas pracy był dłuższy i wynosił 10 godzin, w trakcie pracy instruktor między 4 a 6 godziną pracy szkoleniowej musi 

mieć zaplanowaną i zrealizowana przerwę. Podczas przerwy instruktor nie realizuje żadnych czynności na rzez 

przedsiębiorcy i ma czas wyłącznie na wypoczynek. Wynagrodzenie (lub jego brak) za czas przerwy pozostaje w 

wyłącznej gestii umownej między przedsiębiorca a pracownikiem.  Audytorzy wysoko punktują efektywne 

planowanie zajęć (np. 8h pracy zmiana I od 07:00 do 15:00 i zmiana II od 15:00 do 23:00). Audytorzy nisko punktują 

czas pracy instruktora „rozbity” na wiele godzin z kilkoma „okienkami”.  

5.3 Przedsiębiorca dbając o komfort pracy instruktora prowadzącego zajęcia teoretyczne i praktyczne tworzy grafik 

pracy w sposób spełniający kryteria obszaru. Planowanie zajęć określone w 5.2 i 5.3 jest standardem Normy 

, który nie może ulec zmianie również na wniosek samego instruktora.  

5.4 W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach instruktora za czas „okienka” winien otrzymać wynagrodzenie 

nie niższe niż połowa stawki, jaką miał otrzymać, gdyby zajęcia odbyły się planowo. Jednocześnie niezależnie od 

wynagrodzenia  jeżeli „okienko” przypadło na okres między 4 a 6 godziną pracy 10 godzinnej pracy, czas ten w 

zakresie 1 godziny należy potraktować jak przerwę na odpoczynek.   

6.1 i 6.2 Celem obszaru jest zapewnienie pełnej, czytelnej i rzetelnej informacji o usługach świadczonych przez 

ośrodek. Oferta powinna być przedstawiona uczciwie, reklama być stworzona etycznie i pozbawiona ukrytych 

opłat i „kruczków”.  

6.3 Biuro ośrodka nie musi posiadać stałych dyżurów, bo szczególnie w małych ośrodkach to zbędny koszt. Musi jednak 

być możliwy kontakt z osobą prowadzącą sprawy biurowe w imieniu przedsiębiorcy. WAŻNE: zgodnie z obszarem 

7.4 wskazanie numeru telefonu do osoby będącej instruktorem nie koniecznie jest dobrym pomysłem.  

6.4 Norma  wymaga, aby wszelkie materiały udostępnianie uczestnikom szkoleń pochodziły z legalnego źródła. 

Jednocześnie materiały wytworzone przez ośrodek powinny być oznaczone w sposób pozwalający na identyfikację 

pochodzenia. Istotne jest również zachowanie porządku w dokumentach, które mają wiele stron. Przy ich 

tworzeniu należy pamiętać o wprowadzeniu numeracji stron w formacie „X z Y” czyli np. „5 z 17” (jako opis strony 

piątej z siedemnastu w publikacji). 

6.5 Ośrodek musi posiadać stronę internetową www jako podstawowe współcześnie medium informacyjne. 

Współcześnie możliwe jest nawet nieodpłatne i samodzielne stworzenie strony www, co nie wymaga większych 



  
 

PKS 1.0 Poradnik do Karty Samooceny NORMA COSJ Opublikowano: 29.09.2019  Strona 7 z 8 Fundacja Rzecznik Praw Kursanta 

© Niniejszy materiał objęty jest prawami autorskimi twórców i właścicieli. Zabrania się wykorzystywania ich w całości oraz części bez zgody Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. 

 

umiejętności niż umiejętność tworzenia dokumentów w programie WORD pakietu Microsoft Office 

lub podobnym.  

6.6  Ośrodek dba o identyfikację wizerunkową swojej kadry, pozwalającą na odróżnienie pracowników ośrodka od 

osób postronnych. Można to realizować za pomocą służbowych ubrań zawierających oznaczenie (przynajmniej 

nazwę lub logotyp) ośrodka lub identyfikatorów noszonych przez pracowników na widocznym miejscu. 

6.7 Po uzyskaniu certyfikacji jednostka certyfikująca wydaje nieodpłatnie wraz z pakietem materiałów przesyła 

do ośrodka zestaw identyfikatorów dla wszystkich zgłoszonych pracowników. Identyfikatorów należy używać 

w trakcie prowadzenia czynności służbowych. Oczywiście mogą one być noszone lub umieszczone na stanowisku 

pracy (np.: biurku, w samochodzie) w miejscu widocznym dla uczestników szkolenia. W celu ich wydania 

przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać drogą mailową skany fotografii pracowników. Termin przesłania plików 

wynosi 7 dni od otrzymania decyzji o pozytywnym przejściu procesu.  

6.8 Obszar wskazuje miejsca i formy, gdzie przedsiębiorca jest obowiązany zamieścić informację o posiadaniu 

certyfikatu. Pierwszy pakiet materiałów zostaje wysłany po otrzymaniu pozytywnym przejściu procesu. 

Dodatkowe materiały można zamówić odpłatnie, w cenach pokrywających koszty produkcji. 

6.9 Obszar ma za zadanie ograniczenie wystawiania zaświadczeń o realizacji usług szkoleniowych, które od osób 

prowadzących zajęcia wymagają posiadania uprawnień, przez ośrodki zatrudniające do prowadzenia zajęć osoby 

nieposiadające stosownych uprawnień.  

7.1  Norma  wymaga bezwzględnie, aby w trakcie prowadzenia zajęć nauki jazdy przy użyciu pojazdu 

wyposażonego w pasy bezpieczeństwa osoba prowadząca zajęcia praktyczne korzystała z tych pasów. Dla 

szkolenia w zakresie nauki jazdy przy użyciu pojazdu właściwego dla kat. B Prawa jazdy spełnienie normy jest 

niezbędne dla kontynuacji procesu certyfikacji. W przypadku innych pojazdów, użycie pasów bezpieczeństwa jest 

uznaniowe.  W przypadku doskonalenia techniki jazdy zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe we 

wszystkich pojazdach, bez względu na kategorię Prawa jazdy. 

7.2 W trakcie szkolenia zabronione jest spożywanie posiłków, z wyjątkiem przerw w zajęciach. Jeżeli osoba prowadząca 

wymaga przerwy na posiłek, należy ustalić stosowne przerwy w harmonogramie pracy. Dopuszcza się wyjątkowo 

spożywanie napojów. 

7.3 Bez względu na to, czy uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę lub sami zgłaszają chęć „zapalenia papieroska” 

w trakcie jazdy, czynność ta jest niedozwolona. Tego rodzaju potrzeby należy realizować w przerwach. 

7.4 Instruktor nie tylko jest kierującym, ale odpowiada za przebieg szkolenia i ma stanowić dobry przykład dla 

uczestnika szkolenia. Prowadzeni rozmów telefonicznych, w tym realizowanych za pomocą zestawu 

głośnomówiącego czy słuchawek jest niedozwolone. Instruktor ma być skupiony na prowadzeniu zajęć 

a nie rozmowie telefonicznej. W razie konieczności odbycia pilnej rozmowy telefonicznej, zajęcia należy przerwać 

na ten czas a pojazd zatrzymać. 

7.5 Obszar ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas szkolenia.  

7.5.1 Podczas prowadzenia szkolenia w ruchu drogowym pojazdem wyposażonym w opony wyprodukowane 

wcześniej niż 5 lat wyklucza możliwość wystawienia pozytywnego wyniku procesu certyfikacji – bez względu na 

liczbę osiągniętych punktów w pozostałych obszarach. Norma nie dotyczy okresu szkolenia w ODTJ lub na drogach 

wewnętrznych, odgrodzonych od ruchu innego niż szkoleniowy. 

8.1    Pojazdy stosowane do prowadzenia szkoleń w ośrodku powinny spełniać europejską normę emisji spalin EURO 

nie niższą niż o jedną niżej niż obecnie obowiązująca. Od roku 2014 obowiązuje norma EURO 6 zatem stosowane 

pojazdy winny spełniać co najmniej normę EURO 5 stosowaną od 2011 roku. Szczegóły: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_standard_emisji_spalin#Normy_Euro 

8.2 Obszar stanowi przestrzeń, która nie tylko odpowiada potrzebom społecznej odpowiedzialności biznesu ale 

również jest przestrzenią dającą przedsiębiorcy ogromne możliwości promocji i reklamy swoich usług. 

Postrzeganie ośrodka jako zaangażowanego w poprawę bezpieczeństwa w miejscowości, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_standard_emisji_spalin#Normy_Euro
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w której ma siedzibę czy w okolicach, wpływa na ocenę jego kadry jako zespołu ekspertów o wysokich 

kompetencjach zawodowych ale również wpływa na podniesienie volumenu obrotów, poprzez wysunięcie się 

przed konkurencję. Możliwości jest wiele – współpraca z zarządcami drogi w zakresie zgłaszania nieprawidłowości 

i usterek. Analiza oznakowania drogi i składanie wniosków pozwalających na poprawę BRD poprzez korektę 

organizacji ruchu tworzonych we współpracy z zarządcą drogi, rada osiedla czy gminy. Możliwa jest współpraca z 

placówkami oświaty w zakresie prowadzenia zajęć czy konkursów BRD. Współpraca z lokalnymi czy 

ogólnokrajowymi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zainteresowania opartego o działania 

CSR. 

  


