Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 25/17 z dnia 28 listopada 2017 roku regulamin indywidualnego trybu szkolenia
stosowanego na kursie kwalifikacyjnym
dla kandydatów na egzaminatorów w roku 2017/2018

§1
1 . Kandydat, zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących
pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 978, z późn. zm.), jest zobowiązany do
uczestnictwa we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.
2. Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu „Praktyka egzaminatorska" jest
uzyskanie pozytywnego wyniku nauczania z przedmiotów określonych w poz. 1-4 i 6
tabeli nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016
roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz
wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016, poz. 232,
z późn. zm.) oraz spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy przedmioty, o których mowa w ust. 2, są podzielone na moduły,
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich modułów tworzących
przedmiot.
4.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, na pisemny wniosek
Kandydata - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie może
podjąć decyzję o uzupełnieniu części programu zrealizowanego podczas zajęć, w których
osoba nie uczestniczyła - w formie indywidualnego, odpłatnego trybu szkolenia.

5.

Na podstawie pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 4, Organizator wyznacza
Wykładowcę, odpowiedzialnego za przeprowadzenie indywidualnego trybu szkolenia.

6.

Wykładowca potwierdza w dzienniku zajęć fakt odbycia i zaliczenia indywidualnego
trybu szkolenia.

7.

Organizator, na podstawie informacji Wykładowcy o przeprowadzeniu indywidualnego
trybu szkolenia oraz wpisu w dzienniku zajęć faktu odbycia i zaliczenia indywidualnego
trybu szkolenia, uznaje, iż Kandydat uczestniczył we wszystkich przewidzianych
w programie zajęciach.

§2
1. Dyrektor WORD w Warszawie może podjąć decyzję o konieczności wniesienia opłaty
za zajęcia podlegające uzupełnieniu, o których mowa w § 1 ust. 4.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać wartości 80 zł za jedną godzinę
zajęć.

