Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/16 z dnia 11 września 2016 roku
Regulamin kursu kwalifikacyjnego
dla egzaminatorów w zakresie pozwolenia
na kierowanie tramwajem

Regulamin
§1
1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, zwany w dalszej części
„Organizatorem” we współpracy z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. organizuje kurs
kwalifikacyjny dla egzaminatorów w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem,
zwany dalej „Kursem" na podstawie:
- Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
600 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „Ustawą”,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 232, z późn. zm.),
zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”.

§2
1.

W Kursie może uczestniczyć egzaminator, zwany w dalszej części Uczestnikiem kursu,
który spełnia wymagania określone w art. 58 ust.1 pkt. 1-5, 8 i 9 Ustawy.

2.

Uczestnik Kursu jest zobowiązany dostarczyć do Organizatora kompletne dokumenty,
poprawnie

wypełnione

potwierdzające

spełnienie

wymagań

o

których

mowa

w art. 58 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 Ustawy przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych.
3.

Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika kursu na Kurs jest potwierdzenie przez
Organizatora spełnienia wymagań, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9
Ustawy.

§3
1.

Organizator ustala

program

Kursu,

w

zakresie

zajęć teoretycznych oraz

w porozumieniu z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o. o. termin i zakres zajęć
praktycznych, którego minimalny zakres odpowiada wymaganiom określonym
w § 42 ust. 5 Rozporządzenia oraz wyznacza osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
i umiejętności do przeprowadzenia zajęć.
2.

Uczestnik Kursu jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich przewidzianych
w programie zajęciach, zgodnie z art. 61 ust. 5 Ustawy,

3.

W przypadku nieobecności na zajęciach, o których mowa w ust. 2, Uczestnik Kursu ma
obowiązek pisemnie zawiadomić Organizatora o przyczynach swojej absencji
i zawnioskować o uzupełnienie zajęć w dodatkowej odpłatnej formie, jeżeli ma zamiar
uczestniczyć w pozostałej części kursu,

4.

Odpłatność za uzupełnienie każdej godziny zajęć teoretycznych w dodatkowej formie,
o której mowa w § 4 ust. 3 wynosi 80,00 zł. brutto.

§4
1. Program Kursu, o którym mowa w § 4 ust. 1, obejmuje zajęcia zgodnie z § 42 ust.5
Rozporządzenia tj.:
a) zajęcia teoretyczne w zakresie:
- nauka podstaw techniki jazdy – technika kierowania i obsługa pojazdu,
- zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora,
- praktyka egzaminatorska,
prowadzone w formie wykładów, gdzie godziny zajęć teoretycznych równają się
45 minutom.
b) zajęcia praktyczne w zakresie:
- praktyka egzaminatorska,
prowadzone w formie ćwiczeń pojazdem odpowiednim do rodzaju Kursu, gdzie
godziny zajęć praktycznych równają się 60 minutom.

§5
1.

Program Kursu stosowany na Kursie objęty jest cenzurą czasową, określoną
w harmonogramie zajęć. Uczestnik Kursu ma obowiązek ukończyć wszystkie
przewidziane programem Kursu zajęcia w czasie nie dłuższym niż ujęty
w harmonogramie zajęć.

2.

Jeżeli Uczestnik Kursu nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 1, Organizator
może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczestników.

3.

W przypadku skreślenia, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi Kursu
nie przysługuje zwrot opłaty za Kurs.

§6
1.

Całkowity koszt Kursu wynosi 1 600,00 zł. brutto.

2.

Uczestnik dokonuje opłaty w pełnej wysokości najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć
teoretycznych.

3.

W przypadku braku wpłaty do terminu wymienionego w ust.2 Uczestnik zostaje
skreślony z listy uczestników Kursu.

4.

Płatności należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu drogowego w Warszawie: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006 z
dopiskiem „kurs na egzaminatora w zakresie pozwolenia na kierowania tramwajem”.

§7
1. Organizator wydaje Uczestnikowi kursu zaświadczenie o ukończeniu Kursu, jeśli
uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Wzór

zaświadczenia określa załącznik nr 8 Rozporządzenia.

§8

1 . Po zakończeniu Kursu Organizator przechowuje:
- książki ewidencji osób szkolonych przez okres 10 lat od daty dokonania w niej
ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje,

- dziennik lekcyjny oraz karty przeprowadzonych zajęć przez okres 10 lat od daty
zakończenia Kursu, a następnie archiwizuje.

§9

1 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy i Rozporządzenia przywołanych w § 1 Regulaminu.

