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ZAPROSZENIE  

DO SKŁADANIA OFERT* 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie uprzejmie informuje, że 
prowadzi nabór na wykładowców oraz instruktorów techniki jazdy do niżej 
wymienionych przedmiotów/zajęć praktycznych  w ramach szkoleń, kursów                     
i warsztatów planowanych w Ośrodku na rok 2019. 
 

1. PSYCHOLOGIA/PSYCHOLOGIA TRANSPORTU  
1)  kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zgodnie                            

z programem zawartym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488); 

2) szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, zgodnie                          
z programem zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa                        
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się                        
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 
sprawach (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.); 

3) kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z programem zawartym 
w załączniku nr 1 do  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                           
i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców 
pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne                   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1392). 

 
2. DYDAKTYKA//DYDAKTYKA DOROSŁYCH/METODYKA NAUCZANIA  

1) szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, zgodnie                
z programem zawartym w cytowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                  
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.); 

2) szkolenie dla instruktorów techniki jazdy prowadzone zgodnie  z załącznikiem                  
nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej                
z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91). 

 
3. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO  

1)  szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, zgodnie             
z programem zawartym w cytowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                  
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.);  

2)  kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z programem 
kursów zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.                      
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1392); 

3) szkolenie nauczycieli sprawdzających umiejętności uczniów ubiegających się 
o wydanie karty rowerowej – organizowane przez WORD  na podstawie                     
art. 65 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). 



 
4. TECHNIKA KIEROWANIA I OBSŁUGA POJAZDU 

1)  szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, zgodnie               
z programem zawartym w cytowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                 
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.). 
 

5. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO/PROBLEMATYKA  
WYPADKÓW DROGOWYCH 

1) szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, zgodnie              
z programem zawartym w cytowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                 
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.); 

2) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców 
wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz.151); 

3) kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z programem 
kursów zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.                     
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1392); 

4) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie                  
z programem kursów zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego        
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia                 
w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz. U. poz. 2250); 

5) kurs reedukacyjny dla kierowców zgodnie z programem zawartym                                 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                           
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu 
reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 
894); 

6) szkolenie nauczycieli sprawdzających umiejętności uczniów ubiegających się 
o wydanie karty rowerowej – organizowane przez WORD  na podstawie                     
art. 65 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2017 r. poz.978 z późn. zm.). 

 
6. ZASADY PROWADZENIA EGZAMNIU PAŃSTWOWEGO ORAZ ETYKA 

ZAWODU EGZAMINATORA/ PRAKTYKA EGZAMINATORSKA 
1)  szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, zgodnie             

z programem zawartym w cytowanym rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury                 
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.). 

 
7. TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY/ W WARUNKACH SPECJALNYCH 

1) szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów – zajęcia 
praktyczne, zgodnie z programem zawartym w cytowanym rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 232 
z późn. zm.); 

2) zajęcia praktyczne prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy na 
kursie dla instruktorów i wykładowców, zgodnie z programem zawartym                  



w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca                
2016 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280  z późn. 
zm.). 
 

8. DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY 
1)  szkolenie instruktorów techniki jazdy prowadzone zgodnie  z załącznikiem                  

nr 6 do cytowanego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 91). 

 
9. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI METODYCZNYCH INSTRUKTORA   

TECHNIKI JAZDY 
1) szkolenie instruktorów techniki jazdy prowadzone zgodnie  z załącznikiem nr 6 

do cytowanego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki 
Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 91). 

 
10.SZKOLENIE  ZAAWANSOWANE  W  RACJONALNEJ JEŹDZIE  

Z  UWZGLĘDNIENIEM  PRZEPISÓW  BEZPIECZEŃSTWA 
1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     

z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
11. STOSOWANIE  PRZEPISÓW 

1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
12. BEZPIECZEŃSTWO,  OBSŁUGA  I  LOGISTYKA  W  ASPEKCIE 

ZDROWIA,  RUCHU  DROGOWEGO  I  ŚRODOWISKA 
1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     

z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
13. WIZERUNEK  FIRMY – OBSŁUGA  KLIENTA 

1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.151). 

 
14. PIERWSZA  POMOC.  ERGONOMIA  DLA  KIEROWCÓW. 

BEZPIECZNA  JAZDA  SAMOCHODEM  CIĘŻAROWYM  LUB  
AUTOBUSEM 
1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     

z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 

 



 
15. KRAJOWY  PRZEWÓZ  DROGOWY 

1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 

16. MIĘDZYNARODOWY  PRZEWÓZ  DROGOWY 
1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     

z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
17. MOCOWANIE  ŁADUNKU 

1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
18. OGRANICZENIA  W  PRZEWOZIE  DROGOWYM  TOWARÓW 

1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
19. NIENORMATYWNE  PRZEWOZY  DROGOWE 

1) szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.151). 

 
20. SZKOLENIE  W  ZAKRESIE  KIEROWANIA  RUCHEM  DROGOWYM  

1) szkolenie dla osób upoważnionych do dawania poleceń i sygnałów 
uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, o których 
mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                  
i Administracji z 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym                  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 143) oraz w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca                 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

 
21.PROBLEMATYKA  PRZECIWALKOHOLOWA  I  PRZECIWDZIAŁANIE 

NARKOMANII 
1) kurs reedukacyjny dla kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na 

kierowanie tramwajem, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości,                  
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu                     
w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 
zgodnie z programem zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                   
18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych 
warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne 
w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. poz. 9 i z 2017 r.                        
poz. 1538). 

 

 



 
22.ZAJECIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE KARTY 

ROWEROWEJ 
1) szkolenie dla osób nie będących uczniami szkoły podstawowej zgodnie                   

z programem zawartym   w rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej  z dnia 29 kwietnia 2013 r.  w sprawie uzyskiwania karty 
rowerowej (Dz. U. poz. 512). 

 

23.ZAJECIA  PRAKTYCZNE  W ODTJ -  JAZDA  W  WARUNKACH 
SPECJALNYCH  

1) zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych dla kwalifikacji wstępnej, 
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej, w trybie art.112 ust.2 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 978 z późn. zm.) i zgodnie z programem zawartym w załączniku nr 1 do 
cytowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz.151); 

2) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym zgodnie                     
z programem zawartym w załączniku nr 2 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada  2018 r. (Dz. U. poz. 2250) 

3) na szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów i kandydatów na 
instruktorów, o których mowa w pkt 4 niniejszej oferty; 

4) na  szkoleniach dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, w trybie 
art.112 ust. 1 pkt 2 lit. d cytowanej ustawy o kierujących pojazdami i zgodnie          
z programem zawartym w załączniku nr 6 do cytowanego rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 
2013 r. (Dz. U. poz. 91); 

5) na kursach dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów 
przewożących wartości pieniężne, w trybie art. 107 w zw. z art.112 ust. 1 pkt 2 
lit c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i zgodnie                            
z programem zawartym w załączniku nr 1 do  rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.                             
w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów 
przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392); 

6) na warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów organizowanych 
na podstawie art. 62 ust.3 w zw. z art. 112 ust 1 pkt 2 lit. a i b cytowanej 
ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) 

 
 

Szczegółowe wymagania dla wykładowców/instruktorów techniki jazdy 
zawarte są w przywołanych powyżej przy 23 przedmiotach/zajęciach 
ustawach i rozporządzeniach wykonawczych . 
 
Oferty prosimy składać do dnia 28 grudnia 2018 r. w formie pisemnej 
(osobiście lub pocztą) do Sekretariatu WORD w Lublinie ( ul. Hutnicza 3, 
20 - 218 Lublin). Należy dołączyć kserokopię kwalifikacji zawodowych                      
i posiadanych uprawnień (z wyjątkiem osób zatrudnionych w WORD                     
w Lublinie), doświadczenie zawodowe (potwierdzone ewentualnymi 



referencjami), konspekt planu prowadzenia zajęć, oczekiwane 
wynagrodzenie za 1 godzinę prowadzenia zajęć.  
 
 

 Kwalifikacja wykładowców nastąpi w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. - 
informacja o jej wynikach  będzie zamieszczona na stronie internetowej 
w BIP WORD.  

 Zakwalifikowanie się osoby do grupy wykładowców/instruktorów techniki 
jazdy nie rodzi skutków prawnych ze strony WORD do zawarcia umowy. 

 Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia lub umowy o świadczenie 
usług) z osobami wybranymi  w trakcie naboru każdorazowo będą 
zawierane po zatwierdzeniu daty rozpoczęcia kursu. 

 

*Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. 

 
 

 
Lublin, 30.11.2018 r.                                                                 Dyrektor  
 
                                                                                        /-/ Renata Bielecka 
 
 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, z późn. zm), zwanego dalej RODO, informuję: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Lublinie, 20 – 218 Lublin, ul. Hutnicza 3; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@word.lublin.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji  wykładowców/ITJ 

(podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz –                             
w przypadku podpisania umowy – w celu jej realizacji (art. 6 ust.1 lit. b) RODO);  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  tej rekrutacji  oraz –                  
w przypadku wyboru i podpisania umowy - przez czas trwania umowy i po jej 
zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową zawarcia umowy. 


