
Regulamin kursu reedukacyjnego

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej

i przeciwdziałania narkomanii

1. Kurs  reedukacyjny  w  zakresie  problematyki  przeciwalkoholowej
i  przeciwdziałania  narkomanii,  o  którym mowa w art.  99 ust.  1  pkt  5
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r.
poz.  627),  organizowany  jest  przez  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu
Drogowego w Ostrołęce, ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka.

2. Podstawy prawne organizowania kursu reedukacyjnego stanowią:
-  Ustawa  z  dnia  5  stycznia  2011  r.  o  kierujących  pojazdami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 627);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 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. z 2013 r., poz. 9).

3. Kurs  przeznaczony  jest  dla  osób  skierowanych  przez  Starostę
na  podstawie  art.  99  ust.  1  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627).

4. Termin  kursu  reedukacyjnego  wyznacza  Dyrektor  Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

5. Kurs prowadzony jest w grupach 10-15 osobowych. 

6. Kurs  reedukacyjny  w  zakresie  problematyki  przeciwalkoholowej
i  przeciwdziałania  narkomani  prowadzony  jest  w  formie  wykładów
przez dwa dni, 8 godzin każdego dnia, w siedzibie WORD w Ostrołęce,
zgodnie  z  programem  określonym w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 9).

7. W  przypadku  niewystarczającej  liczby  uczestników  Dyrektor  WORD
w Ostrołęce ma prawo do zmiany terminu kursu reedukacyjnego.



8. Warunkiem uczestnictwa w kursie reedukacyjnym jest:
a)  wypełnienie wniosku o przyjęcie na kurs reedukacyjny;  
b) posiadanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydanej przez
Starostę;
c)  dokonanie opłaty za kurs reedukacyjny przed rozpoczęciem kursu;
d)  złożenie  ww.  dokumentów  (wniosku,  decyzji  i  potwierdzenia
dokonania  opłaty)  w  sekretariacie  WORD  w  Ostrołęce,  ul  Rolna  30,
07-410 Ostrołęka lub  przesłanie dokumentów drogą mailową na adres
word@word-ostroleka.pl, przed szkoleniem;
e) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości w dniu kursu.

9. Wysokość  opłaty  za  uczestnictwo w  kursie  reedukacyjnym
wynosi 400 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na
karcie  zgłoszeniowej  lub  w  kasie  Banku  Spółdzielczego
w  Ostrowi  Mazowieckiej  O/Ostrołęka,  znajdującej  się  w  budynku
WORD w Ostrołęce. 

10. Osoby szkolone  zobowiązane  są  uczestniczyć  we wszystkich  zajęciach
kursu.  Brak  obecności  na  części  zajęć  nie  kwalifikuje  do  wystawienia
zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.  W takim przypadku
nie przysługuje również zwrot opłaty uiszczonej za kurs.

11. Odbycie  kursu  potwierdzane  jest  przez  Dyrektora  Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce poprzez wydanie zaświadczenia
o ukończeniu kursu reedukacyjnego. 

12. Dopuszczalna  jest  rezygnacja  z  kursu  w  terminie  dwóch  dni
roboczych  przed  rozpoczęciem  kursu.  Rezygnacja  powinna  zostać
złożona  w  formie  pisemnej  w  sekretariacie  WORD  w  Ostrołęce,
ul.  Rolna  30,  07-410  Ostrołęka  lub  przesłana  drogą  mailową
na adres word@word-ostroleka.pl.  


