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NORMA I KOMITET NORMALIZACYJNY 

ADRESACI  •  CEL •  FORMA •  JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA  •  STANDARD: 

 

Certyfikat   „Odpowiedzialna Szkoła Jazdy” skierowany jest do 

podmiotów świadczących usługi szkoleniowe dla kandydatów na 

kierowcówi kierowców, w zakresie kursów nauki jazdy, kwalifikacji 

wstępnej i okresowej oraz doskonalenia techniki jazdy. 

 

 

Opracowanie projektu dobrowolnej certyfikacji ośrodków szkolenia ma 

na celu podniesienie jakości świadczenia usług edukacyjnych 

w przestrzeni szkolenia kierowców w Polsce i jest jednym z narzędzi 

osiągania nadrzędnego celu statutowego Fundacji Rzecznik Praw 

Kursanta, któym jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w Polsce osiągnie przez poprawę jakości szkolenia kandydatów 

na kierowców i kierowców.   

 

 

Norma  została przygotowana w taki sposób, aby jej wymagania 

oprócz oceny spełniania standardów związanych ze specyfiką 

działalności szkoleniowej dotyczącej kierowców była zgodna 

z wymaganiami normy ISO 29993: 2017. 

 

 

ISO 29993 to standard usług, który określa zestaw minimalnych 

wymagań świadczenia usługi nauki poza formalną edukacją. Został 

opracowany w celu promowania zrozumienia i świadomości uczniów 

i / lub sponsorów co do jakości, kolejności i wyników uczenia się usługi 

poza formalną edukacją i ich świadome decyzje o ich zakupie usługi. 

ISO 29993 ma również na celu pomóc dostawcom usług 

edukacyjnych w świadczeniu usług, które spełniają potrzeby uczniów 

i / lub podmiotów zamawiąjących.  

 

 

Normy ISO 29993:2017 zostały uzupełnione lub sprecyzowane 

do warunków realizacji kursów nauki jazdy, szkoleń w ramach 

kwalifikacji wstępnej i okresowej a także doskonalenia techniki jazdy, 

ze szczególnym uwzględnieniem prewencji nadużyć i złych praktyk, 

zdefinowanych przez Fundację w ramach codziennej działalności 

rzeczniczej. 
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Fundacja Rzecznik Praw Kursanta powstała w 2014 roku jako 

organizacja o zasięgu ogólnopolskim. Jej nadrzędnym celem 

statutowym jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

którego realizację zamierza osiągać poprzez promowanie wysokiej 

jakości szkolenia kierowców i dbanie o przestrzeganie praw 

i obowiązków przez podmioty świadczące usługi szkoleniowe 

jak i same osoby objęte szkoleniem.  Fundacja jest samodzielną 

organizacją pozarządową, jest niezależna od organów administracji 

publicznej i samorządowej a także podmiotów komercyjnych 

i pełni funkcję jednostki certyfikującej w pramach niniejszego projektu. 

 

Standardy normy i procesu audytu Certyfikatu Odpowiadzilna Szkoła 

Jazdy powstały w oparciu o normy zawarte w ISO 29993:2017 oraz 

kryteria wypracowane w ramach prac projektowych Komitetu 

Normalizacyjnego, w którego skład weszli naukowcy i praktycy, 

eksperci wielu dziedzin, reprezentujący jednostki naukowe 

i organizacje pozarządowe.  

Mając powyższe na uwadze wierzę, iż wdrożenie przez ośrodki 

szkoleniowe standardów Normy  stanie się nie tylko 

ekskluzywnym narzędziem marketingu przedsiębiorców ale przede 

wszystkim cennym narzędziem podnoszenia jakości świadczonych 

usług i promowania zmian koniecznych na rynku szkolenia kierowców.  

 

Jednocześnie deklaruję, iż Fundacja Rzecznik Praw Kursanta, 

stanowiąc funkcję Jednostki Certyfikującej dołoży wszelkich starań, 

aby proces certyfikacji oparty był na rzetelnych, uczciwych 

i sprawiedliwych zasadach bezstronności i sumienności, zapewniając 

ośrodkom zaszczytne miejsce na rynku szkoleń a samym klientom 

wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo pobierania nauki w rzetelnych, 

odpowiedzialnych i nowoczesnych ośrodkach kształcenia. 

 

 

 

 

 
FILIP GREGA 

Prezes Fundacji 
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NORMA I KOMITET NORMALIZACYJNY 

EKSPERCI WSPÓŁTWORZĄCY I KONSULTUJĄCY STANDARD   

 

 

 

prof. dr hab. Jan Nikołajew,  
obszar badawczy: socjologia gospodarcza, negocjacje i kierowanie kadrami, zastosowania 

technik badawczych. 

 

dr hab. inż. Stanisław Iwan, prof. AM,  
Dziekan wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, 

dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM,  

Instytut Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie 

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW,  

Prodziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

dr hab. Prof. US Tomasz Kwarciński, 
kierownik Zakładu Systemów Transportowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 

dr n. tech. Grzegorz Skorny,  

Rektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie,   

dr inż. Piotr Gutowski,  

Katedry Innowacji i technologii informacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego, 

dr Marcin Janowski ,  

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 

dr Agnieszka Gozdek,  
adiunkt w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 

dr Kamila Słupińska,  

adiunkt w Katedrze Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego, 

dr inż. Tomasz Dudek,  

Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie,  

dr inż. Krystian Pietrzak,  

Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie,  

dr inż. Robert Janczur,   

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 

Spalinowych Politechniki Krakowskiej 

Pan Kuba Bielak,  

dziennikarz i i ekspert motoryzacyjny, instruktor techniki jazdy Akademia Bezpiecznej Jazdy w 

Warszawie, 

Normy wypracowane w ramach 

projektu  powstały przy 

udziale naukowców i ekspertów 

różnych dziedzin. Ich ciężka 

praca pozwoliła na stworzenie 

optymalnych i obiektywnych 

standardów.  Normę i 

procedury certyfikacji w 

poszczególnych komponentach 

zostały opracowane za pomocą 

badań eksperckich, analizy 

dokumentacji zgormadzonej 

przez biuro Rzecznika praw 

Kursanta, przeprowadzone 

badania delfickie oraz analizę 

wymagań obowiązujących norm 

ISO 29993, Akredytacji Kuratora 

Oświaty, określonej przez 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu w 

sprawie akredytacji placówek i 

ośrodków prowadzących 

kształcenie ustawiczne w 

formach pozaszkolnych. Pracę 

wykonał zespół ekspercki w 

składzie: 

 

Zespół: 
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Pan Paweł Rokicki,  

ekspert prawa konsumenckiego, prezes Fundacji Konsumentów 

Pan Piotr Leńczowski, 

instruktor techniki jazdy, pedagog, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów 

Techniki Jazdy (PSITJ).  b.policjant WRD, kurator sądowy. 

Pan Filip Grega, 

kierownik projektu  - instruktor nauki i techniki jazdy, socjolog bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, pierwszy Prezes Fundacji Rzecznik Praw Kursanta, laureat prestiżowej nagrody 

Osobowość Roku 2017 Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR CERTYFIKATU 
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Charakterystyka Normy   

 

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.  

 

Certyfikacji podlegają wszystkie istotne obszary działalności ośrodka związane z realizacją usług 

szkoleniowych, powiązane z przedłożonymi do certyfikacji usługami w ramach standardu, opisane w treści 

Normy  w poszczególnych komponentach:  

  

 Prawa konsumenckie  

Norma wymaga zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych w formie pisemnej w każdym 

przypadku, co nie jest normalną praktyką w branży szkolenia kierowców. Treść umowy musi być 

zgodna z wytycznymi związanymi z doprecyzowaniem świadczeń, praw i obowiązków oraz zasad 

odpowiedzialności stron. Wytyczne powstały w oparciu o 5 letnie doświadczenie fundacji w obszarze 

rozwiązywania sporów między konsumentami składającymi skargi do biura Rzecznika Praw Kursanta 

a świadczącymi usługi szkoleniowe ośrodkami. Wdrożenie normy pozwoli na zabezpieczenie 

kursantów przed nieprawidłowościami a dla samych przedsiębiorców stanowi funkcje edukacyjną 

w zakresie przestrzegania prawa. 

 

 Dydaktyka  

Obszar szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w Polsce nie jest regulowany w zakresie 

dydaktyki a program szkolenia stanowi lakoniczny załącznik do rozporządzenia resortu infrastruktury, 

w którym nie określa się należycie metod ani wyników uczenia i nauczania. W przestrzeni publicznej 

funkcjonują zatem ośrodki, w których szkolenie realizuje się w sposób chaotyczny, daleki od właściwej 

metodyki kształcenia dorosłych a sami instruktorzy nie posiadają kompetencji dydaktycznych. Norma 

wymaga spełnienia warunków kształcenia zgodnych z zasadami dydaktyki i zapewniających 

ewaluację. 

  

 Ekonomika przedsiębiorstwa  

Powszechność popytu na szkolenia obowiązkowe w procesie zdobywania uprawnień generuje dużą 

podaż usług a co za tym idzie znaczną liczbę podmiotów prowadzących szkolenia. Niestety na rynku 

można zaobserwować złe praktyki przedsiębiorców polegające na zaniżaniu cen kursów w celu 

pozyskania większej liczby klientów. Choć działalność gospodarcza charakteryzuje się wolnością 

i swobodą w kreowaniu cen, to przychody ośrodków mają bezpośredni wpływ na kondycję 

ekonomiczną firmy, stabilność świadczenia usług a przede wszystkim na efektywność prowadzonych 

szkoleń, co jest związane bezpośrednio z poziomem wynagrodzeń możliwych do osiągnięcia na 

stanowiskach odpowiadających bezpośrednio za wyniki kształcenia - instruktorów i wykładowców. 

Normy określone w tym komponencie zostały przygotowane tak, aby wyważyć stosunek ceny usługi 

do jej efektu i jakości kształcenia. 

 

 Zarządzanie  

Kierowanie organizacją na rynku szkoleniowym wymaga wdrażania standardów zapewniających 

optymalizację procesu w zależności do posiadanych zasobów, obszarów kształcenia i form jego 

realizacji oraz współuczestniczenie w rynku na zasadach zdrowej konkurencji. W szczególności 

specjalizacja kształcenia kierowców wymaga zarządzania kadrą dydaktyczną oraz dostępną flotą 

w sposób pozwalający na zapewnienie odpowiedniego czasu wypoczynku i regeneracji instruktorów 
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oraz operacyjnej zdolności do realizacji usług, co w rezultacie odgrywa bezpośrednią rolę dla 

zapewnienia bezpieczeństwa osób szkolonych oraz kadry ośrodka a także skuteczności, płynności 

i stabilności prowadzonego procesu dydaktycznego.  

 

 Infrastruktura  

Wymagania stawiane współczesnym podmiotom zajmującym się nauczaniem stwarzają konieczność 

dysponowania odpowiednimi środkami dydaktycznymi, zapewnienia warunków kształcenia oraz 

właściwych form. Szczególnie w obszarze szkolenia kierowców konieczne jest użytkowanie floty 

pojazdów spełniających wysokie wymagania pod względem sprawności technicznej oraz stanowiącej 

narzędzie dydaktyczne o odpowiednim poziomie zaawansowanie technicznego, odpowiadającego 

współczesnym wymaganiom rynku.   

 

 Komunikacja  

Istotnym elementem procesu świadczenia usług jest komunikacja, rozumiana jako przekazywanie 

informacji o przedmiocie usługi, podmiocie ją realizującym oraz samym kształcie procesu. Dobre 

komunikowanie podnosi tożsamość marki ale i zwiększa odpowiedzialność za efekty prowadzonego 

szkolenia, zarówno w perspektywie całego podmiotu jak i efektów pracy poszczególnych 

pracowników, dydaktycznych, administracyjnych i technicznych. Dobre ośrodki szkoleniowe nie mają 

się czego wstydzić a prócz samego wypełniania obowiązków związanych z opisem oferty 

szkoleniowej korzystają z dostosowanych do współczesnego rynku usług koncepcji promocji marki, 

informowania o swoich sukcesach ale i wdrażają zasady kryzysowego zarządzania informacją.   

 

 Bezpieczeństwo  

Uczestnictwo w ruchu drogowym szczególnie poprzez kierowanie pojazdem, to proces trudny 

i niezwykle odpowiedzialny. Wymaga posiadania właściwych kompetencji  - wiedzy, umiejętności 

oraz doświadczeń. Szczególnym i niezwykle istotnym a może nawet najważniejszym okresem jest 

czas przegotowujący do samodzielnego uczestnictwa w ruchu - czas szkolenia. Jakość tego procesu 

można mierzyć różnymi wskaźnikami, a miedzy innymi: 

• Poziomem bezpieczeństwa uczestnika kursu w trakcie szkolenia praktycznego, 

• Stanem technicznym i wyposażeniem pojazdów przeznaczonych do szkolenia, 

• Procedurami związanymi z przestrzeganiem zasad higieny i epidemiologii, 

Zadaniem Normy jest w drożenie zasad prowadzenia szkoleń w sposób podnoszący bezpieczeństwo 

uczestników szkoleń jak i samych pracowników ośrodka szkoleniowego. Norma wprowadza między 

innymi obowiązek wykorzystywania w pojazdach opon stosownych do sezonu i o właściwym wieku, 

konieczność używanie przez instruktorów pasów bezpieczeństwa, pomimo obowiązującego od wielu 

lat niedorzecznego dziś przepisu zwalniającego z ich używania.  

 

 CSR  

CSR jest istotnym aspektem działalności współczesnych firm na całym świecie a w Polsce coraz 

lepiej zrozumiałym i pożądanym wyznacznikiem jakości funkcjonowania biznesu. W branży 

szkolenia kierowców w szczególnie łatwo zdefiniować przestrzenie, w których firma może wykazać 

się odpowiedzialnym stylem zarządzania. 

 
 
Zgodnie z normami systemu ISO 29993 certyfikat wydawany jest na 3 lata, jednak podlega cyklicznym 
audytom w okresach nie dłuższych niż dwanaście miesięcy od wydania certyfikatu.  
Dla zapewnienia najwyżej jakości funkcjonowania audytowanych ośrodków Jednostka Certyfikująca dokonuje 
dodatkowej weryfikacji przestrzegania standardów poprzez analizę informacji dostępnych w przestrzeni 
internetu, danych o zdawalności egzaminów prezentowanych przez ośrodki egzaminowania oraz wykonuje 
czynności audytorskie w trybie mystery shoping. 

 


