
Zarządzenie nr 3/2008 roku

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

 z dnia 19 września 2008 roku

   w sprawie organizacji szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 18 lipca 2008r w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U.  2008 r Nr 132, poz. 839, ) 

postanawiam, co następuje:

&1.

Począwszy od miesiąca września 2008r organizować szkolenia w zakresie kierowania ruchem 

drogowym zgodnie z przepisami prawa.

&2.

Program oraz zasady prowadzonych szkoleń określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do 

tego zarządzenia

&3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  



Załącznik nr 1

REGULAMIN SZKOLENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM.

1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia w danym dniu jest zgłoszenie udziału w nim co najmniej 

6 osób.

2. Szkolenie może rozpocząć osoba, która złożyła do ośrodka następujące dokumenty:

- ksero dokumentu tożsamości lub 

- ksero prawa jazdy.

3. Podstawą zapisu na listę uczestników szkolenia, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, 

jest dowód uiszczenia opłaty za szkolenie, który winien być dostarczony do ośrodka nie 

później niż trzy dni przed rozpoczęciem kursu.

4. Szkolenie trwa 18 godzin prowadzonych przez 3 dni (6 godzin dziennie):

- 13 godzin zajęć teoretycznych

- 3 godziny zajęć praktycznych

- 2 godziny- sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach 

symulowanych (rzeczywistych).

5. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu 

praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia.

6. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu potwierdza odbycie 

szkolenia wydając uczestnikowi szkolenia zaświadczenie (ważne 24 miesiące).

7. Osoba uczestnicząca w szkoleniu uiszcza opłatę w wysokości 400 złotych (słownie:czterysta 

złotych).

8. Dla grup zorganizowanych (co najmniej 10 osób) opłata od osoby wynosi 300zł (słownie: 

trzysta złotych).

9. Osoba, która nie zgłosiła się na szkolenie pokrywa 50% kosztów przy zapisie na kolejny 

termin.

10. Po 24 miesiącach od daty ostatniego szkolenia, należy przejść szkolenie dodatkowe, które 

trwa 6 godzin prowadzonych w ciągu 1 dnia. Koszt szkolenia dodatkowego wynosi 200zł na 

osobę (słownie: dwieście złotych)

11. Zapisy na kurs przyjmowane są w pokoju nr 4 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Sieradzu w godz. 730- 1530.

Dodatkowe informacje odnośnie organizowanych kursów można uzyskać pod nr tel. 

(043) 827-99-72.


