Komunikat
W oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.
U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 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 roku poz. 9 z późn. zmianami) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Lesznie organizuje od 1 lipca 2015 roku kursy reedukacyjne w tym zakresie.
Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości,
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.
Kursy reedukacyjne będą prowadzone w formie dwóch ośmiogodzinnych
spotkań ( 16 godzin) w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników
zgodnie z tematyką określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18
grudnia 2012 roku. Zajęcia będą prowadzone w czwartek i piątek od godz. 8.00
do 16.00 na terenie WORD w Lesznie, ul. Opalińskich 1a. Terminy spotkań
będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń.
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę
do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu. Wzór zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia stanowi załącznik nr 2. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego zał.nr 1 do niniejszego komunikatu i
przesłanie go na adres word@leszno.net lub numer fax 65 529 78 96.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 525 51 32
Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.
Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do opłacenia kosztów szkolenia
najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, osobie która wniosła opłatę
dokonuje się zwrotu tej opłaty w wysokości 100% w przypadku rezygnacji na
jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu.
Wpłaty gotówką są przyjmowane w kasie WORD Leszno w godzinach od 7.30
do 15.00

Można również dostarczyć potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie
wniesienia opłaty na poczcie lub w banku.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Lesznie, 61 1090 1245 0000 0000
2403 8961
z dopiskiem w tytule przelewu ,,RE”
Potwierdzenie wpłaty należy okazać najpóźniej w dniu kursu.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
osoby zgłaszającej się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.99 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz.155 ze zm.)

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………….
3. Numer PESEL …………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

5. Nr prawa jazdy i organ wydający …………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

………………………..
(miejscowość i data)
……………………………..
(podpis uczestnika kursu)

Załącznik nr 2

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE
PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

......................................
(miejscowość i data)

..........................................................
(pieczątka wojewódzkiego
ośrodka ruchu drogowego)

Zaświadczenie nr ...../ ..... 1)
Na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 978) zaświadcza się, że Pan/Pani 2):
1. ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

2. ..................................................................................................................................................
(data, miejsce urodzenia i numer PESEL 3))

3. ..................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

4. ..................................................................................................................................................
(numer prawa jazdy i organ wydający)

5. ..................................................................................................................................................
(organ kierujący na kurs)

w terminie ................................................................ ukończył(a) 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.

.............................................................................

.................................................................

(imię, nazwisko i numer wykładowcy, jeżeli go posiada)

(podpis i pieczątka dyrektora wojewódzkiego
ośrodka ruchu drogowego)

Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np. 1/2017.
Niepotrzebne skreślić.
3)
W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
1)
2)

