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REGULAMIN  WEWNĘTRZNY 
Kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 

prowadzonego przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. 
 
 
 

1. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów organizuje 
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. 

2. Na kurs zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy: 
a) spełniają warunki określone w art. 58 ust.1 pkt. 1 – 5 oraz 8 i 9 ustawy o 

kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1268 z późn. zm.) i przedłożą w 
terminie ustalonym w umowie dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków oraz  

b)  uiszczą opłatę w wysokości i terminie podanym w umowie.  
3. W trakcie kursu zrealizowany będzie program kursu kwalifikacyjnego dla 

egzaminatorów określony w Rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 
czerwca 2019 r. 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. 
2019, poz. 1206 z późn. zm.) z późn. zm., dalej: Rozporządzenie. 

4. Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych została określona w § 42 
Rozporządzenia. 

5. Cena kursu jest ustalana odrębnym zarządzeniem przez Dyrektora Dolnośląskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego. 

6. Zajęcia na kursie będą prowadzone w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego przy 
ul. Łagiewnickiej 12 we Wrocławiu 

7. Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. 
8. W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanej zdarzeniem losowym, 

uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zaliczenia treści zajęć w sposób ustalony  
przez wykładowcę. W przypadku nie zaliczenia zajęć uczestnik szkolenia nie może 
ubiegać się o pozytywny końcowy wynik nauczania. 

9. W przypadku zakończenia szkolenia lub jego przerwania karta przeprowadzonych 
zajęć podlega zwrotowi do Działu Szkoleń DORD. 

10. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla egzaminatorów wydaje 
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego uczestnikowi kursu, który:  
a) uczestniczył we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie zawartym w 

Rozdziale 7 Rozporządzenia, 
b)  uzyskał pozytywną ocenę z zaliczeń wszystkich przedmiotów, 
c)  uczestniczył we wszystkich zajęciach praktycznych i uzyskał pozytywny końcowy 

wynik nauczania. 
 


