Toruń 16.01.2011
U C H W A Ł A N r Z – 10/I/2011
Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE

w sprawie Listy Wykładowców OIGOSK
Na podstawie art.5 ust.8 w związku z art.18 ust. 25 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:
Celem mobilizowania instruktorów nauki jazdy do permanentnego odświeŜania, pogłębiania wiedzy i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz wyzwolenia pozytywnej rywalizacji w tym zakresie, tworzy się Listę Wykładowców
OIGOSK. Niniejsza uchwała reguluje wszystkie kwestie związane z wpisem na listę, skreśleniem, rozstrzyganiem
ewentualnych sporów i publikowaniem informacji o osobach wpisanych na ta listę.
§1
1. Na listę wykładowców mogą być wpisywane osoby, które ukończą stosowne szkolenia organizowane przez
OIGOSK lub inne podmioty uznane przez zarząd OIGOSK.
2. Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez OIGOSK potwierdza się certyfikatem.
3. Za uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone stosownym , wiarygodnym dokumentem / certyfikatem,
zaświadczeniem itp./ przyznawane są punkty z przedziału 10-50. Konkretną wysokość punktów za dane,
udokumentowane szkolenie określa zarząd OIGOSK przy czym mim. ilość pkt. nie moŜe być mniejsza niŜ
10 i nie większa jak 50.
4. Warunkiem wpisania na listę wykładowców OIGOSK jest :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

członkostwo OIGOSK,
złoŜenie udokumentowanego wniosku,
wniesienie opłaty w wysokości określonej przez zarząd,
ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust.1,
legitymowanie się waŜną legitymacją instruktora nauki jazdy lub waŜnym świadectwem instruktora techniki jazdy,
udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia instruktora nauki jazdy lub techniki jazdy.

5. Na listę wykładowców OIGOSK mogą być wpisane osoby nie posiadające uprawnień instruktora, ale będący
specjalistami w innych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, pod warunkiem
udokumentowania stosownych kwalifikacji lub zatrudnienia.
6. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę, o której mowa w ust.1 podejmuje zarząd OIGOSK
po sprawdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, 4 i 5. Potwierdzeniem wpisu jest
zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust.7.
7. W przypadku odmowy wpisania na listę wykładowców OIGOSK – wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
8. Osoba którą poinformowano o odmownej decyzji, o której mowa w ust.6 moŜe w terminie 14 dni za
pośrednictwem zarządu OIGOSK wnieść odwołanie w trybie i na zasadach określonych w art. 7 ust. 9
statutu.
9. Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK moŜe zostać skreślona decyzją zarządu z listy, o której mowa
w ust.1, jeŜeli wystąpi co najmniej jedna z n/w okoliczności:
a) nie wywiązuje się z obowiązku podnoszenia kwalifikacji, w szczególności począwszy od drugiego roku
licząc od wpisu na listę – nie uzyskała w trakcie roku kalendarzowego co najmniej 20 pkt. z tytułu
uczestnictwa w wymaganych szkoleniach.,
b) nie spełnia wymogu określonego w ust.4 lit, a) i e) tj. utraciła członkostwo OIGOSK lub (i) uprawnienia
instruktora nauki jazdy lub techniki Jazdy,
c) utraciła uprawnienie do wykonywania zawodu lub kwalifikacje,
d) została skazana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
10. Skreślenie z listy wykładowców OIGOSK , w tym na wniosek osoby skutkuje równieŜ utratą dotychczasowego
„dorobku” punktowego.
11. Ponowny wpis osoby skreślonej z listy wykładowców OIGOSK moŜe nastąpić po ustaniu przyczyn skreślenia,
na podstawie właściwie udokumentowanego wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. b).
12. Niektóre dane z rejestru / listy Wykładowców OIGOSK publikuje się na stronie internetowej izby w porządku
alfabetycznym nazwisk wg. poniŜszego wzorca
lp.

data wpł. wniosku

Nazwisko imię

NR Instruktora

zakres uprawnień
instruktora

zaświadcz nr

data wystawienia
zaświadczenia

§2
1. wysokość opłaty od wniosku o ponowny wpis na listę wykładowców stanowi dwukrotność opłaty o której
mowa w § 1 ust. 4 lit. c) lecz nie mniej niŜ 50 zł / pięćdziesiąt /.
2. Warunkiem sporządzenia i przesłania na wniosek duplikatu certyfikatu, o którym mowa w § 1 ust.2,
zaświadczenia , o którym mowa w § 1 ust.6 - jest wniesienie opłaty w wysokości określonej w ust.1.
3. W przypadku konieczności prowadzenia korespondencji dotyczącej problematyki związanej z listą
wykładowców, w szczególności wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji, złoŜenia wyjaśnień itp.–
pobierana jest opłata w kwocie 30 zł / trzydzieści /.
§3
1. Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 17.01.2011R.
2. Osoby wyszczególnione w liście wykładowców OIGOSK w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały tj. wpisane
na listę wykładowców w trybie przepisów §4 uchwały Z – 05/VI/2008 z 29.06.2008R, zastrzeŜeniem ust.3
uznaje się za spełniające wymagania określone w § 1 ust.4 i 5 niniejszej uchwały.
3. Osoby o których mowa w ust.2 i nie spełniające wymogu określonego w §1 ust 4 lit. a, są zobowiązane
najpóźniej w terminie do 31.03.2011R uzyskać członkostwo w OIGOSK.
4. z dniem 16.01.2011R tracą moc przepisy § 2 ust. 7 i 8 oraz § 4 uchwały Z – 05/VI/2008 z 29.06.2008R.
5. Członkowie OIGOSK legitymujący się duŜym „dorobkiem” punktowym z tytułu uczestnictwa w szkoleniach
organizowanych przez OIGOSK – mogą być okresowo wyróŜniani w formie i w sposób określonych decyzją
zarządu OIGOSK.
6. Wzór wniosku o wpis na listę wykładowców stanowi załącznik nr.1
7. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę wykładowców stanowi załącznik nr.2

Podpisy członków Zarządu

1.

Roman Stencel

- prezes,

2.

Zbigniew Popławski

3.

Waldemar Pietraszewski

4.

Ryszard Kubisiak

- sekretarz,

5.

Ryszard Jagielski

- skarbnik,

- wiceprezes,

- wiceprezes,

Załącznik nr. 1

. . . . . . . . . . . ..................
Miejscowość data

Zarząd OIGOSK z/s w Koszalinie
75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

Wniosek
I. Proszę o wpisanie na Listę Wykładowców Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie, o której
mowa w uchwale Zarządu nr Z-10/I/2011 z 16.01.2011.
WNIOSKODAWCA
/ Imiona nazwisko/:
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
/ jeŜeli inny niŜ zameldowania /

Tel. stacjonarny / faks
Tel. mobile
E-mail ; www

PESEL

NIP

NR uprawnień instruktora

Zakres uprawnień

Udokumentowanie innego
doświadczenia i kwalifikacji
zawodowych

II. W przypadku wystąpienia zmian powyŜszych danych zobowiązuję się do bieŜącego ich aktualizowania jak i niezwłocznego
informowania o pozbawieniu, utracie uprawnień instruktora, zawodowych - pod rygorem poniesienia konsekwencji w tym
finansowych.

III. Stosownie do ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych { Dz. U 101/2001 poz. 926 ze zm } wyraŜam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku prowadzeniem ewidencji / listy / wykładowców
OIGOSK
IV. Do wniosku załączam poświadczone za zgodność z oryginałem czytelne kserokopie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zaświadczenia / certyfikatu / o ukończeniu szkolenia, seminarium szkoleniowego,
legitymacji instruktora nauki jazdy; doskonalenia techniki jazdy; zaświadczenia wykładowcy itp.,
dokumentu toŜsamości / dowodu osobistego,
prawa jazdy,
dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub zatrudnienie , o którym mowa w §1 ust. 5 uchwały Z-10/I/2011,
dowodu wniesienia opłaty od wniosku.

V. Przyjmuję do wiadomości co następuje:
1.
2.
3.
4.
5.

opłata od wniosku wynosi 20 zł.
w przypadku ponowienia wniosku, będącego skutkiem skreślenia z listy opłata wynosi dwukrotność kwoty,
o których mowa w ust.1 ale nie mniej niŜ 50 zł.
w przypadku odmowy wpisu z powodu nie spełnienia wymogów koniecznych do wpisania na listę i określonych w w/w uchwale Z-10/I/2011
lub niekompletności wniosku albo nieczytelności załączonych dokumentów – opłata nie podlega zwrotowi.
w razie konieczności prowadzenia korespondencji odnośnie złoŜonego wniosku np. wezwania o uzupełnienie braków itp. jestem
zobowiązany do uiszczenia ryczałtowej opłaty w wysokości 30 zł.
osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK jest zobowiązana do podwyŜszania kwalifikacji, w szczególności do uczestnictwa w
szkoleniach organizowanych przez OIGOSK. Nieobecność na szkoleniach moŜe skutkować skreśleniem z przedmiotowej listy.

. . . . . . . . . . . ................... .
Pieczęć instruktora/ dotyczy instruktora

. . . . . . . . . ..................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Nr r-ku bankowego w GBW SA Poznań I/O Koszalin 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
Data wpływu
podpis

Załącznik nr. 2

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

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

Pieczęć nagłówkowa OIGOSK

Miejscowość data

Zaświadczenie
Potwierdza się, Ŝe po przeanalizowaniu wniosku z …….
i załączonych dokumentów oraz po
sprawdzeniu spełniania wymogów określonych w uchwale zarządu Z-10/I/2011 z 16.01.2011
Pan / Pani:
Adres korespondencyjny

NIP

PESEL
NR uprawnień instruktora

I.

Zakres uprawnień

Decyzją zarządu OIGOSK z

Prot. Nr.

Został(a) wpisany(a) na listę wykładowców OIGOSK pod poz.
II.

Niniejsze zaświadczenie potwierdza dbałość o podnoszenie kwalifikacji oraz aktywne uczestnictwo w
róŜnorodnych formach samokształcenia.

III.

Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK jest obowiązana do podnoszenia kwalifikacji,
samokształcenia, a w szczególności do uczestniczenia w seminariach szkoleniowych organizowanych
przez OIGOSK.

IV.

Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK jest obowiązana na bieŜąco informować zarząd o
zmianach danych, informacji wyszczególnionych we wniosku o wpis na listę.

. . . . . . . . . ..................
pieczęć i podpis prezesa/ wiceprezesa OIGOSK

