
Kurs na certyfikat i licencje RN                 
 

1. Termin:  28 lutego – 01 marca 2018 (środa, czwartek) 
2. Miejsce:       28 lutego 2018  -  sala konferencyjna - TOR POZNAŃ, 62-081 Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 
                            01 marca 2018 – „Tor Poznań”  Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 
3. Kierownik kursu:   Bartosz Bieliński tel. 721 902 907  e-mail:  bartosz.bielinski@aw.poznan.pl   
 

 4.Zgłoszenia:  Zgłoszenia przyjmuje kol. Iwona Konieczna  tel. 665 799 883,  e-mail: autosport@aw.poznan.pl 
 prosimy dokonywać wpłat na nasze konto: BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 10901346 00000000 34 000 394 
(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu) odpłatność za kurs wynosi 850 PLN  
 
Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia RN, którzy mają odbyte (ukończone) minimum 4 KJS-y chcąc  
uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:  
                                a. Przedstawienia załącznika P-3 (z potwierdzonymi ukończonymi KJS-ami)  
                                b. Wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w maksymalnej wysokości  
                                    300,- PLN  
                                c. Wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w maksymalnej kwocie  
                                    250,- PLN 7. Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN.  
                                    Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach 
 

5. Program kursu:  
         28 lutego 2018 r. środa – zajęcia teoretyczne (Tor Poznań, Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 , Sala Konferencyjna 
                                                        (budynek administracyjno-hotelowy): 
  14:00 – 14:30  przyjęcia uczestników kursu. 
  14:30 – 21:00 zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS                                                          
https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2018/regulaminy/licencje/licencja_rn_program_szkolenia_i_egzaminu_na_rok
_2018.pdf  
  17:30 – 18:00 przerwa obiadowa 
         01 marca 2018 r. czwartek – zajęcia  praktyczne i egzaminy - Tor Poznań  
  08:00 – 12:00 zajęcia praktyczne na torze zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS 
                             08.00  -               zbiórka uczestników w miejscu odbywania BK 
               11:00 – 13:15 egzaminy praktyczne część pierwsza i część druga 
                             13.00-   13.30    obiad 
                             13:30 – 14:00    egzamin teoretyczny     
  14:30 – 15:00 podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu 
 
6.  Wykładowcy: 
                             Bartosz Bieliński   
                             Krzysztof Studziński    
                             Maciej Raczewski 
                             Maciej Gramza                        
                               
7. Komisja egzaminacyjna: 
  Przewodniczący -  Krzysztof Studziński -  trener sportu samochodowego- licencja trenera 
                             sportu samochodowego TS 01/2014, licencja sędziowska – I 003/12, Instruktor TJ C0040/2009 
  Członek  –  Bartosz Bieliński-   trener sportu samochodowego    licencja IS-003/2015 
                                                               wydana przez ZG PZM W Warszawie, licencja sędziowska  I 012/12       
  Członek   -   Maciej Raczewski – instruktor sportu samochodowego, licencja  IS/65/17 ,  licencja  
                                                                sędziowska I 133/12 
 
8. Postanowienia końcowe: 

 Dojazd  na kurs i egzamin własnym  samochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma siedzeniami 
/kierowcy i pasażera /oraz kaskiem. 

 Kursantom, którzy w tym roku zamierzają wyrobić licencję zaleca się przedstawienie 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport 
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samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz 

ważnego orzeczenia psychologicznego,  

 Informujemy, iż na terenie Toru „Poznań” znajduje się baza hotelowa.  

Dysponujemy pokojami: 2-os. w cenie 80 PLN i 3-os. w cenie 150 PLN –tylko dla uczestników kursu. 
Rezerwacji noclegów dokonać można pod nr tel. 61 814 35 11 w godz. od 7.00 do 15.00 lub mailowo: 
autosport@aw.poznan.pl.  
 
 

9.  W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 2 dni  przed terminem 
 
 
                                                                                                                        Kierownik kursu 
                                                                                                                        Bartosz Bieliński 
Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 2018.02.07  
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