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4.0  Szkolenie teoretyczne 
 
 
4.1.1 Program szkolenia z wiedzy teoretycznej dla osób bez doświadczenia obejmuje naukę przedmiotów: 
 

L.p. PRZEDMIOT Stacjonarne 
(S) 

Na odległość 
(część  stacjonarna) 

(Z) 

1 Prawo lotnicze oraz procedury ruchu lotniczego 14 2(*) 

2 Człowiek - możliwości i  ograniczenia 6 1(*) 

3 Meteorologia 14 2(*) 

4 Łączność 6 1(*) 

5 Zasady lotu 10 2(*) 

6 Procedury operacyjne 2 1(*) 

7 Osiągi i planowanie lotu 3 1(*) 

8 Ogólna wiedza o szybowcu z napędem własnym 5 1(*) 

9 Nawigacja 5 1(*) 

Razem 65 12 
 
(*) – podana ilość określa minimalną ilość jednostek lekcyjnych koniecznych do przeprowadzenia trybem 
stacjonarnym. Pozostałą ilość jednostek szkolony musi odbyć w formie kształcenia na odległość . 
  
UWAGA: W przypadku zastosowania trybu szkolenia na odległość, przy wystawianiu zaświadczenia o ukończonym 
szkoleniu teoretycznym należy wykazać ogólna ilość jednostek lekcyjnych  przewidzianych Programem dla trybu 
stacjonarnego. 
 

4.1.2 Program szkolenia z wiedzy teoretycznej dla pilotów szybowcowych z licencją SPL lub LAPL(S) i pilotów 
 samolotowych z licencją minimum PPL(A) lub LAPL(A) powinien obejmować powtórzenie i naukę przedmiotów 
 w trybie stacjonarnym: 
  

L.p PRZEDMIOT LICZBA GODZIN 
ZAJĘĆ 

5. Zasady lotu  1 

6. Procedury operacyjne dla szybowców z napędem własnym 1 

7. Osiągi i planowanie lotu 2 

8. Ogólna wiedza o szybowcu z napędem własnym 2 

6. Nawigacja szybowcowa 1 

 RAZEM 7 
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Szczegółowe zestawienie tematów szkolenia teoretycznego: 
 

1. PRAWO LOTNICZE ORAZ PROCEDURY KONTROLI  RUCHU LOTNICZEGO 

  (S) (Z) 
  14 2 
 
1.1 Prawo międzynarodowe: konwencje, porozumienia i organizacje 
1.2  Zdatność statku powietrznego do lotu 
1.3  Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne 
1.4  Licencjonowanie personelu 
1.5  Przepisy ruchu lotniczego 
1.6  Procedury służb żeglugi powietrznej: operacje statków powietrznych 
1.7  Przepisy ruchu lotniczego: struktura przestrzeni powietrznej 
1.8  Służby ruchu lotniczego (ATS) i zarządzanie ruchem lotniczym 
1.9  Służby informacji lotniczej (AIS) 
1.10  Lotniska, zewnętrzne miejsca startu 
1.11  Poszukiwanie i ratownictwo 
1.12  Ochrona 
1.13  Raportowanie wypadków 
1.14  Prawo krajowe 
 
2. CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI  I OGRANICZENIA  
  (S) (Z) 
  6 1 
 
2.1  Czynnik ludzki: podstawowe koncepcje 
2.2  Podstawy fizjologii i zachowanie zdrowia 
2.3  Podstawy psychologii lotniczej 
 
3. METEOROLOGIA    
  (S) (Z) 
  14 2 
3.1  Atmosfera 
3.2  Wiatr 
3.3  Termodynamika 
3.4  Chmury i mgła 
3.5  Opady 
3.6  Fronty i masy powietrza 
3.7  Systemy ciśnień 
3.8  Klimatologia 
3.9  Zagrożenia dla lotu 
3.10  Informacja meteorologiczna 
 
4. ŁĄCZNOŚĆ    
  (S)  (Z) 
  6 1 
4.1  Łączność VFR 
4.2  Definicje 
4.3  Ogólne procedury operacyjne 
4.4  Terminy związane z informacją pogodową (VFR) 
4.5  Działania do wykonania w przypadku awarii łączności 
4.6  Procedury w sytuacjach niebezpiecznych i naglących 
4.7  Ogólne zasady propagacji VFH i przydziału częstotliwości 
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5. ZASADY LOTU    
  (S) (Z) 
  10 2 
5.1  Aerodynamika (przepływ powietrza) 
5.2  Mechanika lotu 
5.3  Stateczność 
5.4  Sterowność 
5.5  Ograniczenia (współczynnik przeciążenia i manewry) 
5.6  Przeciągnięcie i korkociąg 
 
6. PROCEDURY OPERACYJNE    
  (S) (Z) 
  2 1 
6.1  Wymagania ogólne 
6.2  Metody startu 
6.3  Techniki szybowania 
6.4  Krąg nadlotniskowy i lądowanie 
6.5  Lądowanie w terenie przygodnym 
6.6  Specjalne procedury operacyjne i zagrożenia 
6.7  Procedury w sytuacjach awaryjnych 
 
7. WYKONYWANIE I PLANOWANIE LOTU   
  (S) (Z) 
  3 1 
7.1 Sprawdzenie masy i wyważenia 
7.2 Prędkość przelotowa szybowców 
7.3 Planowanie lotu i postawienie zadań 
7.4 Plan lotu ICAO (plan lotu ATS) 
7.5 Monitorowanie lotu i zmiany planowania w czasie lotu 
 
8. WIEDZA OGÓLNA O SZYBOWCU Z NAPĘDEM WŁASNYM   
  (S)  (Z) 
  5 1 
8.1  Konstrukcja płatowca 
8.2  Projekt systemów, obciążenia i naprężenia 
8.3  Podwozie, koła, opony i hamulce 
8.4  Masa i wyważanie 
8.5  Układy sterowania w locie 
8.6  Przyrządy 
8.7  Podręczniki i dokumenty 
8.8  Zdatność do lotu i obsługa 
 
9. NAWIGACJA    
  (S)  (Z) 
  5 1 
9.1  Podstawy nawigacji 
9.2  Magnetyzm i busola 
9.3  Mapy 
9.4  Nawigacja zliczeniowa 
9.5  Nawigacja w locie 
9.6  Globalny nawigacyjny system satelitarny (GNSS) 
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4.1.3 W zależności od posiadanego doświadczenia przez szkolonego Kierownik Szkolenia HT może zwolnić 
 z poszczególnych przedmiotów lub dopuścić do egzaminu końcowego bez szkolenia pilotów posiadających licencje 
 szybowcową, samolotową i legitymujących się dużym nalotem i doświadczeniem. 
 
4.1.4  Zademonstrowanie nabycia niniejszej wiedzy odbywa się przez zaliczenie egzaminu testowego składającego się 
 z 12 pytań – wielokrotnego wyboru. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 9 prawidłowych odpowiedzi. Pozytywny 
 wynik egzaminu skutkuje wydaniem zaświadczenia o odbyciu kursu teoretycznego i zdaniu egzaminu. 
 
4.1.5 Zaświadczenie stanowi poświadczenie umiejętności uzyskiwanej „tylko raz” i oznacza spełnienie wymogu w przypadku 
 rozszerzania licencji posiadacza o jakiekolwiek szybowce z napędem własnym w przyszłości. Zaświadczenie jest 
 ważne przez czas nieokreślony i powinno być  dołączone do wniosku o wydanie pierwszego uprawnienia do startu na 
 szybowcach z napędem własnym. 
 
4.2 Plany lekcji 

 
4.2.1 Opis lekcji i grupy lekcji 
 
4.2.1.1 Miejsce prowadzenia szkolenia.  

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w siedzibie ATO IBEX U.L. - Warszawa, ul. Księżycowa 3, Lotnisko Babice. 
  
4.2.1.2 Inne miejsca szkolenia 

W zależności od potrzeb szkoleniowych ośrodka przewiduje się wynajem sal wykładowych i prowadzenie szkolenia 
w dowolnym miejscu Polski przy zapewnieniu wszelkich pomocy dydaktycznych i wyposażenia audio – wizualnego; 

 
4.2.1.3 Kooperacja w zakresie szkolenia z innymi organizacjami lotniczymi.  

W zależności od potrzeb, na podstawie właściwych umów wyłącznie z certyfikowanymi ośrodkami szkolenia 
lotniczego. 

 
4.2.1.4 Tryb szkolenia  
 
4.2.1.4.1 Tryb stacjonarny – przyjmuje się tylko tryb stacjonarny szkolenia 
 
4.2.1.4.1.1 Obejmuje grupowe lub indywidualne zajęcia prowadzone w formie wykładów lub ćwiczeń. 
 
4.2.1.4.1.2 Liczby godzin realizowanego szkolenia stacjonarnego podane są w odnośnych Programach Szkolenia do 

poszczególnych rodzajów licencji lub uprawnień do nich wpisywanych. Liczba godzin w niniejszym szkoleniu została 
podana w pkt. 4.1.. 

 
4.2.1.4.1.3 Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne grupowe i indywidualne. Do zajęć grupowych zalicza się wykłady i zajęcia 

seminaryjne, do zajęć indywidualnych – naukę własną, rozwiązywanie pisemnych prac kontrolnych i testów 
podlegających samokontroli dla uzyskania informacji o aktualnym stanie wiedzy z danej grupy tematycznej. 

 
4.2.1.4.2 Tryb korespondencyjny  
 

NIE  DOTYCZY 
 

4.2.1.3 Liczebność grup szkolenia. 
 
4.2.1.4.1 Liczebność grup szkolenia ograniczona jest pojemnością sali wykładowej ATO IBEX U.L. która wynosi 50 osób.  
 
4.2.1.4.2 W przypadku organizowania zajęć dla większej liczby osób należy skorzystać z możliwości wynajmu sali o większej 

pojemności zapewniającej przyjęty ogólnie standard dla sal wykładowych.  
 
4.2.1.4.3 W przypadku szkoleń teoretycznych, wymagających dużego stopnia nadzoru oraz ćwiczeń praktycznych, liczebność 

grup nie powinna przekraczać 28 osób. 
 
4.2.1.4.4 Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego powinny być organizowane w grupach dwu osobowych na jedno 

stanowisko komputerowe. 
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4.2.1.5 Normy obciążania zajęciami i odpoczynku uczestników szkolenia. 
 

NIE DOTYCZY 
 
4.2.1.6  Formy dydaktyczne zajęć szkoleniowych. 
 

W teoretycznym szkoleniu pilotów stosowane mogą być   następujące formy: wykład, ćwiczenia,   seminarium, 
pogadanka oraz praca własna słuchaczy. 

 
4.2.1.7 Stosowanie języka angielskiego. 
 
4.2.1.7.1 Język angielski stosowany jest w zakresie potrzebnym do opanowania stosowanej terminologii wprowadzonej przez 

JAA, ICAO oraz stosowanej proceduralnej frazeologii lotniczej. Stosowanie angielskiej terminologii lotniczej zalecane 
jest na każdym etapie szkolenia. 

 
4.2.1.7.2 Jeżeli wykłady, bądź ich część będzie prowadzona w języku angielskim fakt ten musi znaleźć   odzwierciedlenie 

w umowie na szkolenie. Uczestnik szkolenia podpisując umowę na szkolenie prowadzone w języku angielskim 
deklaruje jednocześnie, że posiada znajomość języka angielskiego wystarczającą do zrozumienia treści wykładu lub 
wykorzystania materiałów dostarczonych w języku angielskim. 

 
4.2.4 Organizacja testów sprawdzających postępy. 
 
4.2.4.1 Nadzór nad egzaminatorami. 
  
 Kierownik Szkolenia prowadzi nadzór nad egzaminatorami powinien spełniać takie same wymagania jak 

egzaminatorzy, których nadzoruje. Niemniej jednak, istnieje małe prawdopodobieństwo, aby mógł posiadać takie 
kwalifikacje z uwagi na dużą różnorodność zadań i obowiązków będących w swoim zakresie, a ponieważ jego rola 
sprowadza się zwykle do obserwacji szkolenia i egzaminowania, dopuszczalne jest posiadanie kwalifikacji 
właściwych dla Kierownika Szkolenia. 

 
4.2.4.2 Procedury egzaminacyjne. 
 
4.2.4.2.1 Szkolący powinien zapewnić odpowiednie zaplecze do prowadzenia egzaminów. 
 
4.2.4.2.2 Zestawy egzaminacyjne powinny pozostawać poufne do momentu zakończenia sesji egzaminacyjnej. 
 
4.2.4.2.3 Tożsamość kandydata powinna być potwierdzona przez rozpoczęciem egzaminu. 
 
4.2.4.2.4 Kandydaci na egzamin powinni być usadzeni w taki sposób, aby nie mogli czytać swoich zestawów 

egzaminacyjnych. Nie powinni oni z nikim rozmawiać poza osobami nadzorującymi przebieg egzaminu. 
 
4.2.4.2.5 Wszystkie zestawy egzaminacyjne, dokumenty powiązane i dodatkowe rozdane kandydatom w czasie egzaminu 

powinny zostać zwrócone osobie nadzorującej po zakończeniu egzaminu. Kandydatowi podczas egzaminu powinny 
być udostępnione tylko zestawy egzaminacyjne, określona dokumentacja oraz pomoce wymagane do 
przeprowadzenia egzaminu. 

 
4.2.4.2.6 Podczas egzaminu kandydat może korzystać z następujących pomocy: 

1. kalkulator bez określonych funkcji lotniczych; 
2. mechaniczny nawigacyjny suwak logarytmiczny (kalkulator DR); 
3. kątomierz; 
4. busola i cyrkiel; 
5. linijka. 

 
4.2.4.2.7 Kandydaci mogą korzystać ze słownika do celów tłumaczeniowych według uznania Kierownika Szkolenia. 
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4.2.4.2.8 Za wyjątkiem wyposażenia wymienionego powyżej, kandydaci w czasie trwania egzaminu nie powinni 
wykorzystywać żadnego sprzętu elektronicznego. 

 
4.2.5 Powiązania z tematami z innych przedmiotów 
 
4.2.5.1 Kierownik Szkolenia podczas przygotowywania planu lekcji nadzoruje zakresy tematyczne poszczególnych 

przedmiotów mając na uwadze zapobieżenie sytuacji wielokrotnego przedstawiania poszczególnych zagadnień 
w ramach różnych przedmiotów. Dotyczy to zajęć stacjonarnych jaki szkolenia na odległość. 

 
4.2.5.1 Dopuszczalne jest w ramach prowadzonych lekcji w celu ułatwienia zrozumienia tematu przypomnienie wcześnie 

przedstawionych zagadnień w ramach innego przedmiotu w formie nawiązania i wprowadzenia. 
 

4.3 Materiały do nauczania 
 
4.3.1  Odpowiedzialnym za prawidłowy dobór materiałów do nauczania jest Kierownik Szkolenia.  
 
4.3.2  Kierownik Szkolenia w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia ustala optymalny zestaw materiałów do nauczania mając 

na uwadze wszelkie zmiany w zakresie prowadzonych szkoleń, nowości wydawnicze, wykorzystanie  internetu  
 
4.3.3  W skład materiałów do nauczania wchodzą: 

1. materiały rozdawane przez prowadzących (konspekty wykładów, instrukcje, wyciągi itp.); 
2. materiały w formie elektronicznej; 
3. materiały do nabycia na rynku księgarskim polecane przez Kierownika Szkolenia i prowadzących; 
oraz do wykorzystania przez szkolonych 
1. sprzęt lotniczy, zaplecze operacyjne i techniczne, pomoce rzeczowe(np. modele) oraz dokumenty 

wykorzystywane podczas wykonywania lotów; 
2. sprzęt komputerowy wraz z internetem i programami do pogłębiania wiedzy; 
3. sprzęt audio – wizualny i nagłaśniający; 

 
4.4 Postępy kandydatów. 
 
4.4.1   Wymóg dotyczący  postępów szkolenia. 
 
4.4.1.1 Utrzymanie standardu szkolenia jest nierozerwalnie związane z ciągłą kontrolą postępów szkolenia. Brak albo 

niedostateczna kontrola postępów szkolenia nie daje możliwości prawidłowej oceny poziomu szkolenia a tym samym 
prawidłowego przygotowania do egzaminów końcowych i państwowych.  

 
4.4.1.2 Ośrodek szkolenia jest odpowiedzialny za szkolenie i musi sprawdzić czy wszystkie odpowiednie elementy kursu ze 

szkolenia teoretycznego zostały zakończone w stopniu zadowalającym zanim kandydat zostanie skierowany na 
egzamin. 

 
4.4.2      Standard jaki musi być osiągnięty podczas szkolenia. 
 
4.4.2.1 Celem szkolenia oraz egzaminowania powinno być całościowe przekazanie wiedzy teoretycznej w sposób 

zintegrowany z uwzględnieniem szczególnego ryzyka związanego z uzyskaniem konkretnej licencji lub uprawnienia 
i ewentualnym późniejszym prowadzeniem na jej podstawie działalności lotniczej.  

 
4.4.2.2 Poprzez standard szkolenia należy rozumieć osiągnięcie określonego poziomu prowadzonego szkolenia w zakresie: 

1. poziomu osiągniętej wiedzy teoretycznej przez szkolonych; 
2. spełnienia norm liczebności grup i czasu szkoleń; 
3. wykorzystania elementów formalnej pracy klasowej, ale również  innych metod przekazu jak np. 

interaktywnego video, prezentacji slajdów lub taśm, szkolenia komputerowego oraz innych kursów 
nauczania na odległość 

4. zapewnienia materiałów szkoleniowych; 
5. zdawalności egzaminów; 
6. zapewnienia zaplecza szkoleniowego; 
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4.4.3   Mechanizm osiągania standardu szkolenia. 
 
4.4.3.1 Mechanizm osiągania  standardu szkolenia polega na określeniu  norm i kontrolowania ich spełniania 

w poszczególnych zakresach opisanych w niniejszym dokumencie.  
 
4.4.3.2 Określone normy wynikają z zapisów Instrukcji Szkolenia (np.  liczebności grup, czas szkoleń, ocena testów itp), 

z przyjętego poziomu wykorzystania narzędzi pracy dydaktycznej (komputery, filmy) oraz obsługi socjalnej szkolonych. 
 
4.4.3.3 Podstawą jest stałe kontrolowanie przestrzegania przyjętych norm poprzez: 

1. kontrole wewnętrzne kierownictwa ośrodka; 
2. audyty wewnętrzne systemu jakości; 
3. audyty zewnętrzne nadzoru lotniczego; 

oraz jak najszybsze usuwanie poprzez działania korygujące stwierdzonych nieprawidłowości i odstępstw od 
obowiązujących norm.  

 
4.4.3.4 W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku postępów w szkoleniu i że szkolenie nie przynosi oczekiwanych 

efektów wynikających z przyjętych norm (obniżenia standardu szkolenia) co może skutkować trudnościami podczas 
zdawania  egzaminów przez szkolonych, Kierownik Szkolenia musi przeprowadzić analizę przyczyn zaistniałej sytuacji 
i podjąć kroki organizacyjne oraz strukturalne takie, które przyniosą poprawę zaistniałej sytuacji i w przyszłości 
zapobiegną podobnym problemom. 

 
4.5       Sprawdzanie postępów.  
 
4.5.1 Testy sprawdzające postępy w każdym  przedmiocie. 
 
4.5.1.1 Metody kontroli postępów: 

1. testy; 
2. ustne odpytywanie; 
3. rozwiązywanie zadań; 

, 
4.5.1.2 Częstotliwość planowych kontroli w dopuszczalnych trybach szkolenia: 
 
4.5.1.2.1 W trybie stacjonarnym po zakończeniu każdej grupy zajęć, z zakresu danego przedmiotu, lub wg. uznania TKI 
 
4.5.1.2.2 W trybie stacjonarnym cały ciąg szkolenia musi zostać zakończony egzaminem końcowym. 
 
4.5.1.2.3 Szkolony nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, jeśli nie zaliczy egzaminu 

końcowego ze wszystkich przedmiotów objętych szkoleniem 
 

4.5.2  Łączenie sprawdzianów z omówionymi tematami. 
 
4.5.2.1 Zakres tematyczny sprawdzianów wynika bezpośrednio z zakresu tematycznego zawartego w programach szkolenia.  
 
4.5.2.2 Szkolony podczas nauki w czasie lekcji jak i podczas szkolenia na odległość otrzymuje pełen zakres wiedzy 

wymagany przepisami PART FCL.  
 
4.5.2.3 Łączenie sprawdzianów z omówionymi tematami polega na takim podziale tematów aby stanowiły one zamknięte 

grupy  tematyczne, których zaliczenie warunkuje przystąpienie do  realizacji dalszej części przedmiotu. 
 

4.5.3  Metody oceny. 
 
4.5.3.1 Podstawą zaliczenia kursu jest osiągnięcie przez uczestnika pozytywnej oceny z pisemnych (testowych) egzaminów 

końcowych, która stanowi formalny dowód właściwego przygotowania uprawniającego do podjęcia szkolenia 
praktycznego i przystąpienia do egzaminu państwowego przed LKE. 
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4.5.3.2 Zasadniczą skalą ocen stosowanych w szkoleniu lotniczym jest skala dwustopniowa: 
1. ocenę pozytywną Zaliczony (Passed) wystawia się, gdy uczestnik szkolenia uzyskał co najmniej 75% 

prawidłowych odpowiedzi na teście cząstkowym lub egzaminie zaliczającym i wykazał się rozumowym 
i pamięciowym opanowaniem wiadomości w stopniu umożliwiającym wykorzystanie ich w praktycznym 
działaniu 

2. ocenę negatywną Nie zaliczony (Failed) wystawia się, gdy uczestnik szkolenia osiągnął wyniki gorsze niż 
wymagane oceną pozytywną. 

 
4.6 Procedura przeglądu 
 
4.6.1  Procedura w przypadku nie osiągnięcia standardu szkolenia. 
 
4.6.1.1 Uczestnicy szkolenia, którzy wykazali niedostateczny poziom wiadomości podczas egzaminów, mogą przystąpić do 

egzaminu poprawkowego. 
 
4.6.1.2 W przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego uczestnik szkolenia ma prawo zwrócić się do Kierownika 

Szkolenia o przeprowadzenie zajęć doszkalających. Zajęcia  takie są odpłatne. 
 
4.6.1.3  Zajęcia doszkalające mogą być prowadzone indywidualnie z zainteresowanym przez wybranego instruktora GI. 
 
4.6.1.4 Zajęcia doszkalające mogą odbywać się w ramach kursu tego samego rodzaju prowadzonego w innym 

certyfikowanym ośrodku ATO.  
 
 
4.6.2  Zaliczanie szkolenia teoretycznego odbytego lub zaliczonego w innym ATO. 
 
4.6.2.1 Kierownik Szkolenia może zaliczyć na poczet szkolenia prowadzonego w ATO IBEX U.L.U.L. część szkolenia 

prowadzonego w innym ośrodku ATO pod warunkiem okazania przez uczestnika szkolenia zaświadczenia, 
o ukończeniu i zaliczeniu egzaminu z grupy przedmiotów albo egzaminu końcowego. 

 
4.6.2.2 Możliwe jest również zaliczenie wiadomości (o równoważnym zakresie tematycznym) uzyskanych w szkołach o profilu 

lotniczym lub technicznym, pod warunkiem udokumentowania posiadanej wiedzy (świadectwo ukończenia szkoły 
średniej, dyplom ukończenia wyższej uczelni). Zaliczenie uczestnikowi wiedzy zdobytej w takim trybie wymaga 
opracowania indywidualnego programu szkolenia. 

 
4.6.3  Szkolenie wyrównawcze w przypadku nie osiągnięcia standardu szkolenia.  
 
4.6.3.1 Na podstawie przeprowadzonej analizy i po wyciągnięciu wniosków dotyczących ewentualnej przyczyny zaistniałej 

sytuacji Kierownik Szkolenia podejmuje działania mające na celu zlikwidowanie braku postępu w szkoleniu 
i doszkolenie ucznia poprzez: 

1. indywidualne szkolenie wyrównawcze prowadzone przez wyznaczonego instruktora; 
2. samokształcenie; 
3. uczestnictwo w dodatkowych zajęciach organizowanych w ośrodku; 

 
4.6.3.2 Kierownik Szkolenia monitoruje realizację tych działań mając również na uwadze ocenę predyspozycji szkolonego. 

W przypadku dalszego braku postępów w szkoleniu jest zobowiązany do podjęcia decyzji o wstrzymaniu dalszego 
szkolenia i do określenia przyczyny zaistniałej sytuacji. 

 
4.6.4 Ważność zaświadczenia 
 
4.6.4.1 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego jest ważne przez okres 1 roku (zdawanie trzeba rozpocząć 

 w okresie  ważności zaświadczenia). W przypadku gdy kandydat nie przystąpi w tym okresie do co najmniej 
1 egzaminu teoretycznego LKE, musi odbyć dodatkowe szkolenie, którego zakres określi ośrodek szkolenia. 

 
 
 
 
 


