Załącznik do zarządzenia nr 15/2020
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 maja 2020 roku

Regulamin kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii

§1
1. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Drogowego w Gorzowie Wlkp. organizuje kurs reedukacyjny
w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na podstawie Ustawy
o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r (tj. Dz.U. 2019 poz. 341 ) oraz rozporządzenia 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 (tj. DZ.U.2019 poz. 140).
2. Kurs skierowany jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i w konsekwencji na podstawie decyzji
administracyjnej, otrzymały skierowanie od starosty.
3. Celem kursu jest uświadomienie osobom biorącym w nim udział zagrożeń jakie płyną
z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
4. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i w szczególności obejmuje przedstawienie:
a) skutków wypadków drogowych,
b) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego
oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym,
c) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.
5. Kurs trwa 2 dni po 8 godzin lekcyjnych.
6. Kurs może być prowadzony w grupach nie przekraczających 15 osób.
7. Kurs może być prowadzony:
a) w systemie stacjonarnym w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mieszczącego
się na ulicy Podmiejskiej 18 w Gorzowie Wlkp.
b) w systemie online przy użyciu platformy internetowej bez konieczności fizycznej obecności w sali.
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§2
1. Program kursu:
1) Dzień pierwszy:
a) wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b) wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu
po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
c) Wykład dotyczący problemów związanych zużywaniem alkoholu, środków działających podobnie
do alkoholu.
d) Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających
podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania
wpływom zewnętrznym.
2) Dzień drugi:
a) wykład dotyczący odpowiedzialności,
b) wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§3
1. Osoba skierowana na kurs jest zobowiązana:
a) w przypadku zajęć online dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu,
posiadającym mikrofon i kamerę, które umożliwią aktywne uczestnictwo w zajęciach na platformie
internetowej wskazanej przez organizatora,
b) okazania dokumentu tożsamości dla wykładowcy w celu weryfikacji tożsamości,
c) w systemie stacjonarnym uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności ,
d) w systemie online obecność na kursie potwierdza wykładowca. Wykładowca zobowiązany jest
na bieżąco kontrolować obecność uczestników,
e) uczestnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w wykładach.
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§4
1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego jest uczestnictwo w pełnym
wymiarze kursu tj. 2 dni.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w systemie online wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty
Polskiej w terminie 2 dni roboczych.
3. W przypadku kursu w systemie stacjonarnym uczestnik ma prawo wyboru formy odbioru
zaświadczenia - osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 2 dni roboczych,
z zastrzeżeniem, że zaświadczenia wysyłane będą tylko osobom zamieszkującym poza Gorzowem Wlkp.
§5
1. Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 400 zł oraz dostarczenie
do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. lub drogą elektroniczną
( e-mail: szkolenia@wordgorzow.pl) :
a) decyzji/ skierowania od starosty,
b) zgłoszenia uczestnictwa w kursie.
2. Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną najpóźniej 2 dni przed kursem.
3. W przypadku niezgłoszenia się na kurs w wyznaczonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. terminie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
4. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej dzień przed planowanym
terminem kursu.
§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.

