Załączniki do zarządzenia nr 441/20
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2020 r.
Załącznik nr 1

……..……….........................

………………………………….

(pieczęć organu)

(miejscowość i data)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Wzór
WNIOSEK*
Na podstawie § 5 ust. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez
instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
zgłaszam niżej wymienione osoby na egzamin, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
oraz wnoszę o wyznaczenie terminu egzaminu.

Numer PESEL, a w przypadku osoby nie posiadającej numeru
PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument

Posiadane uprawnienia
instruktora/
wykładowcy

Zakres egzaminu
A

Data uzyskania
poszczególnych
uprawnień

Część
druga
Część
trzecia

1.

B

C

D

T

B+E

C+E

D+E

P**

Wniesiona
opłata (zł)

Numer uprawnień

Część
pierwsza

Lp.

Nazwisko i imię

Data
wniesienia
opłaty

Numer PESEL, a w przypadku osoby nie posiadającej numeru
PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument

Posiadane uprawnienia
instruktora/
wykładowcy

Zakres egzaminu
A

Data uzyskania
poszczególnych
uprawnień

B

C

D

T

B+E

C+E

D+E

P**

Wniesiona
opłata (zł)

Numer uprawnień

Data
wniesienia
opłaty

Część
trzecia

2.

Część
druga

Część
pierwsza

Lp.

Nazwisko i imię

Osoba do kontaktu: ……………………………………………….. tel.: ……………….. adres e-mail: ……………………………….
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
W części „zakres egzaminu” zaznaczyć X w odpowiedniej kratce.
Proszę o wpisanie wszystkich wniesionych przez kandydata opłat i dat ich dokonania z podziałem na kategorie prawa jazdy.
Osoba wymieniona w poz. od 1 do ……. spełnia wymogi określone w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i została zakwalifikowana na
egzamin oraz złożyła dokumenty, o których mowa w § 5 ust. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez
instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
Kserokopie dowodów uiszczenia opłaty egzaminacyjnej stanowią załączniki do niniejszego wniosku.
*Warunkiem zakwalifikowania kandydata na egzamin na kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców będzie prawidłowo wypełniony
wniosek.
**P – pozwolenie.

……………………………………………
(podpis i pieczęć organu zgłaszającego lub osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2

................................................................

Poznań, …………………………..
(data egzaminu)

(pieczęć Komisji egzaminacyjnej)

Wzór
PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ……/…… r.
z egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców przeprowadzonego
w dniu ……………………… r. w ………………………...
Egzamin przeprowadziła Komisja egzaminacyjna w składzie:
1)
przewodniczący 
2)
sekretarz 
3)
członek 
4)
członek 
5)
członek 
Do egzaminu przystąpiły osoby zgłoszone przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu, które w wyniku sprawdzenia kwalifikacji
uzyskały następujące wyniki:

D

T

5

6

7

8

9
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-

-

-

-

-

-

-

-

część druga
część pierwsza
część druga
część trzecia

C1

D1

D1+E

C

C1+E

4
część pierwsza
część trzecia

2.

B

D+E

1.

3

A

Zakres części egzaminu

C+E

1

Zakres posiadanych
uprawnień/zakres
egzaminu

B+E

Lp.

PESEL, a w przypadku osób nie
posiadających numeru PESEL – serię,
numer i nazwę dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz
nazwę państwa, które wydało ten
dokument
2

Wynik egzaminu

Pozwolenie

Imię i nazwisko

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

część trzecia
część pierwsza

4.

część druga
część trzecia
część pierwsza

5.

część druga
część trzecia
część pierwsza

6.

część druga
część trzecia
część pierwsza

7.

część druga
część trzecia
część pierwsza

8.

część druga
część trzecia

9.

część pierwsza
część druga
część trzecia

C

D

T

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

C1

D1

D1+E

część druga

B

C1+E

4
część pierwsza

A

D+E

3.

3

Zakres części egzaminu

C+E

1

Zakres posiadanych
uprawnień/zakres
egzaminu

B+E

Lp.

PESEL, a w przypadku osób nie
posiadających numeru PESEL – serię,
numer i nazwę dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz
nazwę państwa, które wydało ten
dokument
2

Wynik egzaminu

Pozwolenie

Imię i nazwisko

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

część trzecia
część pierwsza

11.

część druga
część trzecia

C

D

T

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

C1

D1

D1+E

część druga

B

C1+E

10.

4
część pierwsza

A

D+E

3

Zakres części egzaminu

C+E

1

Zakres posiadanych
uprawnień/zakres
egzaminu

B+E

Lp.

PESEL, a w przypadku osób nie
posiadających numeru PESEL – serię,
numer i nazwę dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz
nazwę państwa, które wydało ten
dokument
2

Wynik egzaminu

Pozwolenie

Imię i nazwisko

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

Do protokołu dołączono …….. arkuszy oceny części pierwszej egzaminu (dotyczy oceny negatywnej) …….. arkuszy oceny części drugiej egzaminu (dotyczy oceny negatywnej)
i ……. arkuszy oceny części trzeciej egzaminu (dotyczy oceny negatywnej).
Uwagi dotyczące przebiegu egzaminu …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………….…………………………………………………..
(podpis i pieczęć przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej)

…………….…………………………………………………..
(podpis członka Komisji egzaminacyjnej)
…………….…………………………………………………..
(podpis członka Komisji egzaminacyjnej)

…………………………………………………………………
(podpis i pieczęć sekretarza Komisji egzaminacyjnej)

…………….…………………………………………………..
(podpis członka Komisji egzaminacyjnej)

Objaśnienia:
1) w kolumnie 3 wpisać następujące skróty: np. KI-B – kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B; I-C – instruktor w zakresie prawa jazdy kat. C; KW-B – kandydat na wykładowcę w zakresie prawa
jazdy kat. B; W-C – wykładowca w zakresie prawa jazdy kat. C; KI-P – kandydat na instruktora w zakresie pozwolenia, itp.;
2) występujące w protokole symbole oznaczają:
a) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny;
b) „N” – jeżeli wynik egzaminu jest negatywny;
c) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;
d) „-” – jeżeli zakres egzaminu nie dotyczy osoby lub nie została w tym zakresie zgłoszona na egzamin.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do regulaminu

Wykaz tematów
do przeprowadzenia części drugiej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na
instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
Tabela nr 1
Lp. Dział

Temat

Uprawnienie

1

1.1

Znaki ostrzegawcze

1.2

Znaki zakazu, nakazu

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

1.3

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości,
uzupełniające

1.4

Znaki drogowe poziome

1.5

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego
ruchem

1.6

Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

1.7

Skrzyżowania ze znakami określającymi
pierwszeństwo przejazdu

1.8

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

1.9

Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca
przystanków komunikacji publicznej

1.10

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze
skrzyżowania, zatrzymanie i postój

1.11

Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy,
bezpieczna jazda w tunelach

Zasady i przepisy służące
bezpiecznemu poruszaniu
się pojazdem po drodze
publicznej

1.12 Wyprzedzanie
1.13 Omijanie, wymijanie, cofanie
1.14 Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu
1.15

Dodatkowe znaki drogowe dla kierującego
tramwajem

pozwolenie

Włączanie się do ruchu, wjazd i wyjazd do/z
1.16 zajezdni/ pętli tramwajowej, skrzyżowania
równorzędne

pozwolenie

1.17 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

1.18

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem,
korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem,
1.19 wykorzystanie środków ochronnych, takich jak
rękawice, obuwie, ubranie i kask
1.20

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem,
masy i wymiary pojazdu

B1, B, T i
pozwolenie
AM, A1, A2, A

C1, C, D1, D

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czasu
1.21 pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie
tachografów

2

2.1

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w
stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie
z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

2.2

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o
ograniczonej możliwości poruszania się

2.3

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

2.4

Zachowanie na przejazdach kolejowych i
tramwajowych

2.5

Odstępy i hamowanie pojazdu

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

2.6

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami
drogowymi, w szczególności ze zmianą tych
warunków w zależności od pogody i pory dnia lub
nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z
tym obowiązujące wymagania

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

2.7

Różne pola widzenia kierowców

B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

2.8

Różne pola widzenia kierowców, widoczność
kierowców motocykli

AM, A1, A2, A

2.9

Technika kierowania pojazdem

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D,T i pozwolenie

Zagrożenia związane z
ruchem drogowym

2.10 Wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

3

4

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

pozwolenie

3.1

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w
momencie awarii lub wypadku

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

3.2

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

AM, A1, A2, A,
B1, B, T i
pozwolenie

3.3

Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie
decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz
zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i
produktów leczniczych, stanem świadomości i
zmęczeniem

AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1,
D, T i pozwolenie

3.4

Akcje ratunkowe po wypadku

C1, C, D1, D

4.1

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu,
ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność
kierowcy/posiadacza pojazdu

AM, A1, A2, A,
B1, B, D1, D, T

4.2

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu,
ładunku i przewożonych osób, załadunek i
rozładunek pojazdu, odpowiedzialność
kierowcy/posiadacza pojazdu

C1, C

Postępowanie w
sytuacjach
nadzwyczajnych

Obowiązki kierowcy i
posiadacza pojazdu

C1, C, D1, D

4.3

Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe,
wymagane w krajowym i międzynarodowym
przewozie rzeczy i osób

C1, C, D1, D

4.4

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu,
ubezpieczenia, wymagane dokumenty

AM, A1, A2, A,
B1, B, T

4.5

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem
bezpieczeństwa na drodze

AM, A1, A2, A,
B1, B, T

4.6

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem
bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy
bieżące

C1, C, D1, D

Załącznik nr 4

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Komisja egzaminacyjna

……..…………………...
(miejscowość, data)

Wzór

Arkusz odpowiedzi
1. Nazwisko i imię …………………………………….…………………………………………..……..
2. Nr PESEL/data urodzenia*) …………...…………………………………………………..…..………
3. Składa egzamin w zakresie uprawnień instruktora/wykładowcy**) kategorii: ……/ pozwolenia**.
………………………………………….
( podpis osoby egzaminowanej)

Numer
pytania

Test
podstawowy

Liczba
punktów

Numer
pytania

2
1
1
3
3
2
1
3
3
3
2
1
1
2
2
1
2
1
3
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

nr ………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Test
uzupełniający

Liczba
punktów

nr ………..
2
1
3
2
3
3
1
1
2
1
2
1
3
3

Suma uzyskanych punktów …………
Wynik egzaminu …………………….

Suma uzyskanych punktów …………
Wynik egzaminu …………...…………
……………………………………………..
……………………………………………………………
(podpis członka Komisji egzaminacyjnej)
(podpis przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej)
Objaśnienia:
1) *) datę urodzenia może wpisać tylko osoba, które nie posiada nadanego numeru PESEL;
2) **) niepotrzebne skreślić;
3) test podstawowy przeznaczony jest dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora lub wykładowcy w zakresie kategorii A lub B,
nieposiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy;
4) test uzupełniający przeznaczony jest dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora lub wykładowcy w zakresie kategorii A,
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T, posiadających uprawnienia instruktora lub wykładowcy w zakresie kategorii B;
5) test uzupełniający przeznaczony jest także dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora lub wykładowcy w zakresie
pozwolenia;
6) jeżeli osoba przystępuje do testu podstawowego, należy przekreślić znakiem X odpowiedzi i wyniki dotyczące testu uzupełniającego;
7) jeżeli osoba przystępuje do testu uzupełniającego, należy przekreślić znakiem X odpowiedzi i wyniki dotyczące testu podstawowego;
8) symbole literowe dotyczące wyniku egzaminu oznaczają: P – wynik pozytywny, N – wynik negatywny.

Załącznik nr 5

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Komisja egzaminacyjna

……………..…………………...
(miejscowość, data)

Wzór

Arkusz oceny części drugiej egzaminu
1. Nazwisko i mię……………………………….……………….………………………….…..
2. Nr PESEL/data urodzenia*) ………...…………………………………………………….…
3. Składał(a) egzamin w zakresie uprawnień instruktora/wykładowcy**)
kategorii: ……..…/pozwolenia**.
4. Egzamin realizowany był w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych na temat:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Osoba egzaminowana uzyskała wynik:
P – POZYTYWNY

N – NEGATYWNY **)

części drugiej egzaminu.
6.***) Osoba egzaminowana podczas pokazu przeprowadzania zajęć teoretycznych:
1) przeprowadziła zajęcia w sposób niezrozumiały i nieprzystępny;
2) treści prezentowanych zagadnień nie odpowiadały aktualnie obowiązującym przepisom
prawa.
7. Dodatkowe krótkie uzasadnienie oceny negatywnej****):
…………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(podpis sekretarza Komisji egzaminacyjnej)

Objaśnienia:
1) *) jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL wpisać datę urodzenia;
2) **) niepotrzebne skreślić;
3) ***) w przypadku wyniku negatywnego części drugiej podkreślić właściwe;
4) ****) w przypadku wyniku negatywnego podać krótkie uzasadnienie.

……………………………………………………..
(podpis członka Komisji) egzaminacyjnej

Załącznik nr 6

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Komisja egzaminacyjna

……………..…………………...
(miejscowość i data)

Wzór

Arkusz oceny części trzeciej egzaminu
1. Nazwisko i imię…………………………………….………………………………………
2. Nr PESEL/data urodzenia*)…………...……………………………………………………
3. Składał(a) egzamin w zakresie uprawnień instruktora kategorii: ……./pozwolenia, realizując:
1) na placu manewrowym wylosowane zadania numer **) …. i **) …. .
2) w ruchu drogowym wylosowane zadania numer **)…. i **)…. .
4. Osoba egzaminowana zaprezentowała w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich
zadań egzaminacyjnych, nie naruszyła przepisów ruchu drogowego i uzyskała wynik
POZYTYWNY
z części trzeciej egzaminu***).
5. Osoba egzaminowana realizując zadanie numer ……
1) zaprezentowała w sposób nieprawidłowy przeprowadzenie zadania egzaminacyjnego;
2) naruszyła podczas trzeciej części egzaminu przepisy ruchu drogowego i uzyskała wynik
NEGATYWNY
z części trzeciej egzaminu***).
6. Dodatkowe uzasadnienie oceny negatywnej****):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

…..………………………………………………
(podpis sekretarza Komisji egzaminacyjnej)

……………………………………………………..
(podpis członka Komisji egzaminacyjnej)

Objaśnienia:
1) *) jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL wpisać datę urodzenia;
2) **) wpisać numery wylosowanych zadań;
3) ***) niepotrzebne skreślić
4) ****) w przypadku uzyskania wyniku negatywnego wpisać dodatkowo krótkie uzasadnienie.

