
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 894

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „kursem”, 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wysokość opłaty za kurs wynosi 500 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, 
poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657, 700 i 826.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. (poz. 894)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA  
RUCHU DROGOWEGO

1. Kurs obejmuje 28 godzin.

2. Godzina zajęć kursu równa się 45 minutom.

3. Kursy są prowadzone w dni powszednie.

4. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć kursu potwierdza się każdego dnia zajęć każdorazowo po ich zakończeniu 
przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę w nich uczestniczącą w dzienniku osób szkolonych, który powinien zawierać: imię 
i nazwisko osoby szkolonej, jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, 
numer kursu oraz wykaz zajęć zgodnie z programem, z uwzględnieniem:

1) tematu przeprowadzonych zajęć;

2) daty przeprowadzonych zajęć;

3) liczby godzin przeprowadzonych zajęć;

4) podpisów osób szkolonych potwierdzających ich obecność na zajęciach;

5) imienia, nazwiska i podpisu osoby prowadzącej zajęcia.
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Zagadnienia Treść zajęć

I 7 Z

Przyczyny 
naruszania 
przepisów ruchu 
drogowego

Określić indywidualne przyczyny naruszenia przepisów ruchu drogowego. 
Ustalić te przyczyny w szczególności poprzez ćwiczenia polegające na udzie-
laniu przez osobę szkoloną odpowiedzi na pytania, rozwiązywaniu przez oso-
bę szkoloną testów. W przypadku ustalenia, że przyczyną naruszeń przepisów 
ruchu drogowego przez osobę szkoloną był brak wiedzy, należy przekazać jej 
określony zakres wiedzy. 

II 7 W/Z Przepisy ruchu 
drogowego

Przypomnieć przepisy ruchu drogowego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy, które mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub których naruszenie jest bezpośred-
nią przyczyną wypadków drogowych.

III

3 W/Z

Wypadki 
drogowe 
– przyczyny 
skutki, 
zapobieganie

Omówić wypadek drogowy jako zdarzenie w ruchu drogowym, z uwzględ-
nieniem następujących tematów:
– uczestnicy wypadków drogowych,
– przyczyny wypadków drogowych,
–  tryb postępowania w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym 

(kolizji drogowej),
– skutki wypadków drogowych,
– zapobieganie wypadkom drogowym.
Przedstawić statystyki.

4 Z
Symulacje 
sytuacji 
drogowych

Przeprowadzić ćwiczenia obejmujące:
– analizę niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym,
– ocenę i przewidywanie zagrożeń,
–  konieczność stosowania odpowiednich zasad ruchu drogowego w różnych 

sytuacjach drogowych,
–  konieczność uwzględniania różnych czynników w ruchu drogowym, mają-

cych wpływ na podejmowanie decyzji o sposobie reagowania.
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IV

3 W

Czynniki mające 
wpływ na 
bezpieczeństwo 
ruchu 
drogowego

Omówić rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i przedstawić ich charakterystykę.
Przedstawić sposób działania i omówić skutki, jakie wywołują alkohol i środ-
ki działające podobnie do alkoholu. Przedstawić statystyki.
Zwrócić uwagę na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów ru-
chu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego zaufania, przestrzeganie 
ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzyma-
nie agresji.

4 W

Psychologiczne 
aspekty 
kierowania 
pojazdem 
i uczestnictwa 
w ruchu 
drogowym

Omówić psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu: percepcja i jej właści-
wości, uwaga oraz jej podzielność, zakres (pojemność), trwałość (koncentracja) 
i przerzutowość (ruchliwość), czas reakcji, prawidłowe funkcje intelektualne 
kierującego, osobowość, stany emocjonalne (pozytywne, negatywne), tempera-
ment.
Zwrócić szczególną uwagę na:
– wpływ spostrzegania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
– wpływ koncentracji uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
–  myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– wpływ agresji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
– właściwe zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych.

Objaśnienia:
W – wykład
Z – zajęcia warsztatowe
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Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO  
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Format A5

   
WZÓR ZA WIADCZENIA O UKOŃCZENIU  

 EDUKACY NEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃS   
 

Form   

  

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

 
 

 
 ...…………….……….…...…..… 

(pieczątka wojewódzkiego  
ośrodka ruchu drogowego) 

 

Z a ś w i a d c z e n i e  nr ………./……….1) 

Na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  
(Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zaświadcza się, że Pan/Pani2): 

1. ……………………….……………..……………………..…………………………........ 
(imię i nazwisko) 

2. …………………………………………………………………………..………………… 
(data, miejsce urodzenia i numer PESEL3)) 

3. …………………………………………………………………………………..………… 
(miejsce zamieszkania) 

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

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

w dniach .............................................................. ukończył(a) kurs reedukacyjny w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

 
 
 
 

..…...…………………….………....... 
(podpis i pieczątka dyrektora  

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np.: 1/2013. 
2) Niepotrzebne skreślić. 
3) Wpisać datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby  nieposiadającej numeru PESEL. 




