
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2021 
z dnia 02.11.2021r. 

 

Regulamin szkolenia w zakresie kontroli ruchu drogowego organizowanego 

 przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach 

 

§1 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Kielcach, zwanym dalej „WORD”, szkolenia (przeszkolenia uzupełniającego) w zakresie kontroli 
ruchu drogowego, o którym mowa w § 23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2019 poz. 2141 
z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

§2 

1. Szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego odbywa się w siedzibie WORD, 
w wyjątkowych sytuacjach na wniosek podmiotu zgłaszającego zapotrzebowanie na 
szkolenie również w terenie, a także – w miarę możliwości – na drodze publicznej. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, 
której wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wniesienie pełnej opłaty za szkolenie, której wysokość 
 określa zarządzenie Dyrektora WORD. 

4. Szkolenie jest prowadzone dla grup liczących co najmniej 10 uczestników, w wyjątkowych 
sytuacjach, za zgodą Dyrektora WORD, wyrażoną na piśmie, dla mniejszych grup. 

§3 

Uczestnik szkolenia ma prawo do: 

1. Uczestnictwa w programowej liczbie godzin szkolenia w pełnym wymiarze określonym 
w programie szkolenia, o którym mowa w Załączniku nr 13 do Rozporządzenia. 

2. Uczestnictwa w przeszkoleniu uzupełniającym w wymiarze 4 godzin, którego zakres 
 tematyczny obejmuje zagadnienia wynikające z programu, o którym mowa w punkcie 1, 
przedstawione w formie skróconej oraz omówienie zmian wprowadzonych w przepisach 
ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego. 

§4 

Uczestnik szkolenia ma obowiązek: 

1. Uiszczenia opłaty za szkolenie w pełnej wysokości, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem 
 szkolenia. 

2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 
obowiązujących w WORD. 

3. Wykonywania poleceń i zaleceń prowadzącego szkolenie związanych z realizacją programu 
szkolenia oraz bezpieczeństwem podczas szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy 
uczestników bez zwrotu opłaty za szkolenie. 

§5 

Brak uczestnictwa w szkoleniu nie powoduje zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie. 


