POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor
zobowiązany jest do corocznego uczestnictwa w 3–dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego,
prowadzonego przez ośrodek posiadający spełnienie dodatkowych wymagań.
Art. 37. Ustawy stanowi, że:
Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ….ubiegłym w
warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6).posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie
… uprawnionego podmiotu. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia
….praktyczne.

Program warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów:
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Prawo o ruchu drogowym
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu
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Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
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Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas
prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na
kierowców podczas egzaminu państwowego
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Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty), części
praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców na placu manewrowym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców
Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części
praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu
drogowym - uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na
kierowców
Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez
instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów
popełnianych przez instruktorów
RAZEM

Po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach
doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.

