Artykuł: Szkolenia, Kursy / Punkty karne.
Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej
dotyczących szkolenia w zakresie zmniejszenia punktów karnych organizowanego przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie (dalej zwany WORD).
O szkoleniu
Kodeks Drogowy nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się
odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 (np. spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 punktów karnych, nieudzielenie pomocy ofiarom
wypadku - 10 pkt, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych - od 5 do 10 pkt).
Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane są po upływie roku od dnia
naruszenia.
Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne,
może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie
liczby punktów karnych o sześć.
Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.
Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz
pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to
zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od
początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy
na prawo jazdy.
Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów
karnych. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne
sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i
praktyczny), przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie
psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust. 1 pkt 4b – Ustawy o kierujących
pojazdami Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978).

Link do wymienionego Dziennika Ustaw na naszym portalu:
https://word.waw.pl/images/Prawo/D20170978L.pdf
Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych w Wydziale Ruchu
Drogowego KSP w Warszawie, przy ul. Waliców 15, w pok. 7.
Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w
formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, WORD
Warszawa przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na
podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych
zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
•

posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,

•

zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,

•

dokonać opłaty za szkolenie,

•

wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
•

ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.

Zapis na szkolenie
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:
•

dowód uiszczenia opłaty,

•

kartę zgłoszenia na szkolenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
22-597-67-42.
Zapisu na szkolenie można dokonać:
•

osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania
przy ul. Odlewniczej 8,

•

e-mailem na adres: szkolenia@word.waw.pl.

Opłaty
Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł.
Opłat należy dokonać:
•

przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na
poprawne wypełnienie pól:
o numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006
o tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, lub nazwę
firmy,
o rodzaj szkolenia.

•

w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać
przy użyciu karty płatniczej.

Terminy szkoleń
Terminy szkoleń są aktualizowane na bieżąco.
Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.
Link do kontaktu z Wydziałem Szkoleń
https://word.waw.pl/szkolenia-kursy
Do pobrania:
•

Karta zgłoszenia na szkolenie w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Punkty_karne/Karta_zgloszenia.pdf

•

Karta zgłoszenia na szkolenie w formacie PDF (wersja alternatywna)
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Punkty_karne/Karta_zgloszenia_alte
rnatywna.pdf

•

Regulamin szkolenia w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Punkty_karne/Regulamin.pdf

•

Zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WORD w Warszawie w
formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Szkolenia_Kursy_Zasady_Bezpieczen
stwa_27_2017.pdf

•

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych
Link do załącznika: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych

•

Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Szkolenia/Punkty_karne/20200917_
Punkty_karne.pdf

