
Artykuł: Szkolenia, Kursy / Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa i 

przeciwdziałania narkomanii. 

Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej 

dotyczących szkolenia w zakresie problematyki przeciwalkoholowej oraz przeciwdziałania 

narkomanii organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie 

(dalej zwany WORD). 

O szkoleniu 

Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 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 

oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. 

poz. 9  

Link do wymienionego Dziennika Ustaw na naszym portalu: 

https://word.waw.pl/images/Prawo/D20130009.pdf 

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i 

przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania 

lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. 

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po 

użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / 

decyzję starosty. 

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach 

liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 (link powyżej). Na zajęcia należy 

zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach 

jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu. 

https://word.waw.pl/images/Prawo/D20170978L.pdf
https://word.waw.pl/images/Prawo/D20130009.pdf


Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

Chcąc uczestniczyć w kursie należy: 

• posiadać skierowanie / decyzję starosty, 

• dokonać opłaty za szkolenie, 

• wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową. 

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą: 

• ważny dokument tożsamości. 

Zapis na szkolenie 

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty: 

• oryginał lub kopię skierowania / decyzji starosty, 

• dowód uiszczenia opłaty, 

• wypełnioną 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 400,00 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, 

mailto:szkolenia@word.waw.pl


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. 

Uwaga! 

Pierwszego dnia kurs rozpoczyna się o godzinie 11:30. 

Drugiego dnia kurs rozpoczyna się o godzinie 8:00. 

WORD Warszawa zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu. 

Link do kontaktu z Wydziałem Szkoleń  

https://word.waw.pl/szkolenia-kursy  

Do pobrania: 

• Kart zgłoszenia na kurs w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Reedukacja/Karta_zgloszenia.pdf  

• Kart zgłoszenia na kurs w wersji alternatywnej w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Reedukacja/Karta_zgloszenia_altern

atywna.pdf  

• Regulamin kursu w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Reedukacja/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  
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• 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/Reedukacja/20200918_Re

edukacja.pdf  
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