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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/22 z dn. 01.08.2022 r. 

Regulamin kursu reedukacyjnego  

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 

1. Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (Dz. U. 2021 poz. 1212 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 3 grudnia 2021 r. 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 (Dz. U. 2021 poz. 2242 ze zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”, organizuje Kurs 

reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 

narkomanii, zwany dalej „Kursem". 

2. Kurs przeznaczony jest dla osób, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt. 2) ustawy  

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 poz. 1212 ze zm.). 

3. Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(Dz. U. 2021 poz. 1212 ze zm.) Kurs prowadzony jest w formie wykładów  

i obejmuje w szczególności przedstawienie: 

a) skutków wypadków drogowych; 

b) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje 

percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu 

drogowym; 

c) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu 

drogowym. 

4. Osoba zobligowana do ukończenia Kursu ma obowiązek: 

a) przedstawienia Staroście zaświadczenia o jego ukończeniu w terminie miesiąca 

od dnia doręczenia informacji o konieczności jego odbycia;  

b) posiadania podczas Kursu dokumentu tożsamości. 

5. Warunkiem zakwalifikowania osoby na Kurs jest: 

a) wypełnienie Karty zgłoszenia na Kurs; 

b) uiszczenie opłaty za Kurs; 

c) przedłożenie dokumentów, o których mowa w lit. a-b Organizatorowi Kursu: 

• osobiście w Biurze Obsługi Klienta WORD Warszawa – Odlewnicza 8; 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres szkolenia@word.waw.pl;  

d) nieznajdowanie się w dniu przystępowania do szkolenia się pod wpływem 

alkoholu i/lub środków działających podobnie do alkoholu.  
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6. W czasie trwania Kursu zabrania się osobom szkolonym korzystania z telefonów 

komórkowych, smartfonów, komputerów i innego sprzętu elektronicznego oraz 

znajdowania się pod wpływem alkoholu i/lub środków działających podobnie  

do alkoholu pod rygorem przerwania dla tych osób szkolenia.  

7. Osoby szkolone obowiązane są do posiadania dokumentu tożsamości przez cały 

czas trwania kursu. Zarówno wykładowcy Kursu jak i Organizator są upoważnieni 

do weryfikacji tożsamości uczestników Kursu oraz wezwania odpowiednich 

organów w celu weryfikacji stanu trzeźwości / nietrzeźwości lub znajdowania się  

/ nieznajdowania się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.  

8. Osoby szkolone obowiązane są uczestniczyć we wszystkich zajęciach Kursu. 

9. Brak obecności na części zajęć, znajdowanie się pod wpływem alkoholu i/lub 

środków działających podobnie do alkoholu lub odmowa poddania się badaniu  

w tym celu nie kwalifikuje do wystawienia Zaświadczenia, o którym mowa  

w ust. 13. W takim przypadku nie przysługuje również zwrot opłaty, o której mowa 

w ust. 10, ani bezkosztowa możliwość uczestnictwa w kolejnym Kursie. 

10. Wysokość opłaty za Kurs wynosi 500 złotych. Wpłaty należy dokonać  

na nr rachunku bankowego wskazany na karcie zgłoszeniowej. 

11. Kurs prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Warszawie, zgodnie z Szczegółowym programem – stanowiącym Załącznik  

nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021r. 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  

(Dz. U. 2021 poz. 2242 ze zm.).  

12. Wykładowcami Kursu są osoby posiadające merytoryczne przygotowanie do jego 

prowadzenia. 

13. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie potwierdza 

odbycie Kursu wydając uczestniczącej w nim osobie Zaświadczenie. 

14. W przypadku zakończenia Kursu po godz. 16:00, wydanie Zaświadczenia,  

o którym mowa w ust. 13 nastąpić może najwcześniej w następnym dniu roboczym 

od godz. 11:00, w Biurze Obsługi Klienta WORD w Warszawie przy  

ul. Odlewniczej 8. 

15. Dopuszcza się bezkosztową rezygnację z Kursu najpóźniej na 2 dni robocze przed 

jego rozpoczęciem. Rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnej poprzez 

złożenie podania w Biurze Obsługi Interesanta WORD Warszawa  

ul. Odlewnicza 8 lub przesłanie wiadomości mailowej na adres: 

szkolenia@word.waw.pl. 

16. W uzasadnionych losowo przypadkach Dyrektor WORD w Warszawie może podjąć 

decyzję o zakwalifikowaniu wniesionej wcześniej opłaty za Kurs, na Kurs 
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wyznaczony w innym czasie, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa 

w pkt. 15 niniejszego Regulaminu.  

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2022 roku. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 poz. 1212 

ze zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021r. 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  

(Dz. U. 2021 poz. 2242 ze zm.). 

Podpisano 

Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie 

Dariusz Marek Szczygielski  


