
 

Załącznik nr 5 

do Zarządzenia nr 8/21 z dnia 25 maja 2021 roku -  

regulamin opłat na kursie kwalifikacyjnym   

dla kandydatów na egzaminatorów w roku 2021/2022 

 

 

§ 1 

 

1. Cena kursu wynosi: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 0/100) w zakresie 

uprawnień do egzaminowania kat. B prawa jazdy (w koszt szkolenia wchodzi pierwsze 

podejście do egzaminu końcowego). 

2. Od ceny, o której mowa w ust. 1  przysługuje upust, na zasadach ujętych w ust. 3 – 4. 

3. W przypadku jednorazowego wniesienia pełnej opłaty – kwotę opłaty pomniejsza się o 300 zł 

od ceny łącznej. 

4. W przypadku Kandydata, który uczestniczył w warsztatach doskonalenia zawodowego 

instruktorów i wykładowców lub kursie dla kandydatów na instruktorów organizowanych 

przez WORD Warszawa – kwotę opłaty pomniejsza się o 100 zł od ceny łącznej.  

5. W przypadku kandydata, który posiada voucher – kwotę opłaty pomniejsza się o 100 zł od 

ceny łącznej. 

 

§ 2 

 

1. Sposoby dokonywania płatności: 

1.1 Wpłata jednorazowa, o której mowa w § 1 ust. 3  powinna zostać wniesiona do dnia 

20 września 2021 roku, 

 1.2   Wpłaty ratalne ceny określonej w § 1 ust 1 ustala się następująco: 

a. I rata – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100), która powinna być 

wniesiona do 20 września 2021 roku; 

b. II rata – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100), która powinna 

być wniesiona do 30 października 2020 roku;  

c. III rata – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100), która powinna 

być wniesiona do 30 listopada 2020 roku. 

 

2. Korzystając z upustu, o którym mowa w § 1 ust. 4 - 5, kwotę III raty pomniejsza się  

o kwotę adekwatną do przysługujących zniżek.  



 

3. Płatności dokonywać należy bezpośrednio na nr rachunku bankowego WORD  

w Warszawie -  85 8230 0007 0016 2274 2000 0006. 

4. Tytuł przelewu powinien zawierać: Imię i Nazwisko Kandydata oraz rodzaj szkolenia.  

5. W przypadku rezygnacji Kandydata z kursu przed datą jego rozpoczęcia, 

zainteresowanemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów  

w wysokości 100% dokonanej wpłaty. Zwrotu dokonuje się na pisemny wniosek 

zainteresowanego.  

6. W przypadku innym niż określony w § 2 ust. 5, Kandydatowi przysługuje częściowy 

zwrot opłat, który może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, na wniosek 

zainteresowanego, zawierający uzasadnienie rezygnacji z kursu.  

 

 


