
Załącznik do Zarządzenia nr 23/16 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Warszawie 

 z dnia 18 listopada 2016 roku 

 

 

REGULAMIN SZKOLENIA 

 

KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH  PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 

 

 

1. Celem szkolenia jest zapoznanie szkolonych kierowców z przyczynami wypadków 

drogowych, ich prawnymi i społecznymi skutkami, psychologicznymi aspektami 

zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym oraz uświadomienie skutków 

naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza  przepisów kształtujących zasady 

bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. 

2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających 

przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby 

posiadanych punktów o sześć. 

3. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na sześć miesięcy. 

4. W szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz 

pierwszy prawa jazdy. 

5. W trakcie zajęć zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych. 

6. Warunkiem zakwalifikowania osoby do szkolenia jest: 

• zapoznanie się z aktualnym regulaminem szkolenia. 

• wypełnienie „karty zgłoszenia na szkolenie kierowców naruszających przepisy 

ruchu drogowego" zwanej dalej „kartą", wskazaną w załączniku nr 1. 

• uiszczenie opłaty za szkolenie. 

• złożenie w Wydziale Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie ww. „karty" oraz dowodu uiszczenia 

opłaty za szkolenie. 

7. Ustala się wysokość opłaty za szkolenie w wysokości 300 złotych. Wpłaty należy dokonać 

w formie przelewu na konto  Wojewódzkiego  Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie 

na numer konta bankowego wskazany w karcie zgłoszeniowej 

  



8. Szkolenie prowadzone  będzie  w  siedzibie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu Drogowego 

w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 w następujących terminach: 

• dni powszednie w godzinach 14
00

 - 20
00

 

• sobota w godzinach 10
00

 - 16
00

, 
 

zgodnie z programem zawartym w poniższej tabeli: 

 

Lp 
 

Temat 
 

Czas 
 

Metoda 
Środki 

dydaktyczne 

Prowadzący 

szkolenie 

 
1 

Przyczyny wypadków 

drogowych na tle poziomu 

bezpieczeństwa ruchu 

 
2x45min. 

 
Pogadanka 

 
Film 

Policjant 

ruchu 

drogowego 

 

2 

 

Prawne i społeczne skutki 

wypadków drogowych 

 
45min. 

 
Pogadanka 

 
Film 

Policjant 

ruchu 

drogowego 

 

3 

Psychologiczne aspekty 

zachowania się kierującego 

pojazdem w ruchu 

drogowym 

 
 

3x45min 

 
 

Pogadanka 

 
 

Film 

 
 

Psycholog 

 

9. Wykładowcami prowadzącymi szkolenie są osoby wymienione w powyższej tabeli, 

posiadający merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szkolenia. 

10. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie potwierdza odbycie 

szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie zgodne ze wzorem 

określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 

postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Kopię zaświadczenia 

o odbyciu szkolenia Dyrektor WORD w Warszawie przesyła organowi prowadzącemu 

ewidencję właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia. 

11. „Dopuszcza się rezygnację lub zmianę terminu osoby zakwalifikowanej na szkolenie bez 

poniesienia konsekwencji finansowych. Wola rezygnacji powinna być wyrażona w formie 

pisemnej oraz dostarczona do WORD w Warszawie." Dotyczy to także pism przesłanych 

na adres WORD w Warszawie za pomocą „Poczty Polskiej" bądź innych operatorów 

pocztowych. Dopuszcza się przesłanie ww. pisma drogą elektroniczną na adres: 

szkolenia@word.waw.pl lub faksem (nr faksu: (22) 59-76-701). 

12. Regulamin szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 12 lutego 

2015 roku obowiązuje do dnia wejścia w życie obecnego regulaminu. 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2016 rok. 

mailto:szkolenia@word.waw.pl

