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Regulamin szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym 

§1 

1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego organizuje szkolenie w zakresie kierowania 

ruchem drogowym na podstawie art.6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (DZ.U.2020 poz.110 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (DZ. U. z 2016 r. poz. 143 

 z późn.zm). 

2. Celem szkolenia jest zapoznanie osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym z zasadami 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasadami odpowiedzialności oraz sposobami jakimi są zobowiązani 

przekazywać sygnały i polecenia uczestnikom ruchu drogowego.  

3. Szkolenie trwa 1 dzień przez 8 godzin, w tym część teoretyczna i praktyczna.  

4. Szkolenie odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mieszczącego się na ulicy 

Podmiejskiej 18 w Gorzowie Wlkp. 

5. Osoby, które upoważnione są do dawania sygnałów i poleceń w ruchu drogowym określa  

§2.1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem 

drogowym.  

§2 

1. Program kursu: 

Wykład 
Lp. Temat: Ilość godzin 

wykładowych  

1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem 

drogowym w zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu 

1 godz. 

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie 

mogą powstać ze względu na charakter pracy na drodze. Rodzaj i 

znaczenie prac wykonywanych na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które 

się z nimi wiążą 

2 godz. 

3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego 

niezgodne z prawem 

1 godz. 

4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle 

przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego 

1 godz. 

5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów 

połączony z pokazem prowadzonym przez wykładowcę. Zwrócenie 

szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości 

pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się 

1 godz. 

Część praktyczna oraz sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez osoby uczestniczące  
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w szkoleniu 
Lp. Temat: Ilość godzin 

wykładowych 

1. Ćwiczenia praktyczne z kierowania ruchem ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz 

możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się. Egzamin praktyczny ze stopnia 

opanowania kierowania ruchem 

1 godz. 

2. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu 1 godz. 

(w tym 

sprawdzenie 

testu) 

 

§ 3 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest: 

a) uiszczenie opłaty w wysokości 220 zł. Możliwa negocjacja ceny przy grupie powyżej 20 osób.  

b) dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego  Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. lub drogą 

elektroniczną  ( e-mail: szkolenia@wordgorzow.pl) zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

2. Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu w formie pisemnej najpóźniej 2 dni 

przed kursem. 

3. W przypadku niezgłoszenia się na szkolenie w wyznaczonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gorzowie Wlkp. terminie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.  

4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej dzień przed planowanym 

terminem kursu. 

§ 4 

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest: 

a) do okazania dokumentu tożsamości dla wykładowcy w celu weryfikacji tożsamości, 

b) do podpisania listy obecności, 

c) aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, 

d) po zakończeniu wykładów oraz części praktycznej przystąpić do egzaminu wewnętrznego.  

§ 5 

1.  Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w pełnym wymiarze 

szkolenia  tj. 8 godzin oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z testu oraz egzaminu praktycznego.  
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2. Zaświadczenia ważne są przez  5 lat od daty wydania.  

3. Po upływnie 5 lat zaświadczenie wydawane jest po ponownym ukończeniu szkolenia.  

4. Osobom, które odbywają szkolenie indywidualnie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane 

jest bezpośrednio po jego zakończeniu. W przypadku osób, którym szkolenie finansuje podmiot, który 

skierował uczestnika na szkolenie, decyzję o sposobie wydania zaświadczenia podejmuje podmiot 

kierujący. Kwestia odbioru ustalana jest indywidualnie - odbiór osobisty, wydanie uczestnikom 

bezpośrednio po szkoleniu  lub wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres. 

§ 6 

1. Uczestnikom szkolenia zabrania się nagrywania i rozpowszechniania przebiegu zajęć. 

2. Wykładowca oraz każdy z uczestników kursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania treści 

niniejszego regulaminu.  


