
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ PRZEPROWADZANYCH PRZEZ 

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się wobec Uczestników szkoleń, których Organizatorem jest 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany w dalszej części 

„MORD” lub „Organizatorem”, za wyjątkiem kursu kwalifikacyjnego dla egzaminatorów, 

którego zasady określa odrębne zarządzenie. 

2. Szkolenia (kursy) w MORD odbywają się co do zasady w trybie stacjonarnym, jednakże 

w okresie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

albo gdy wynika to z potrzeb Organizatora, szkolenia mogą odbywać się w trybie on-

line. Dotyczy to takich szkoleń i kursów, co do których nie istnieją przeszkody ustawowe 

dla przeprowadzania ich w trybie zdalnym. 

3. Szkolenia prowadzone są w oparciu o obowiązujące w zakresie danego szkolenia 

przepisy prawne. 

4. Uczestnik szkolenia, deklarując uczestnictwo w szkoleniu zobowiązuje się do 

przestrzegania ustaleń niniejszego Regulaminu oraz do wykonywania poleceń 

Organizatora oraz wykładowcy, związanych z organizacją szkolenia, realizacją 

programu szkolenia oraz bezpieczeństwa w trakcie szkolenia. 

5. Niezależnie od postanowień Regulaminu oraz postanowień zawartych w opisie 

(programie) szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w 

szczególności w programie szkolenia, harmonogramie szkolenia oraz innych zmian 

niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, o czym informuje Uczestników za 

pośrednictwem strony internetowej www.mord.pl lub drogą mailową. 

§ 2. 
Uczestnicy szkoleń 

 

1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba fizyczna zgłaszająca się na szkolenie 

samodzielnie lub przez Zgłaszającego, która spełnia wymagania zgodnie z przepisami 

prawa. Zgłaszającym może być osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości 

prawnej. 

2. Podstawą zgłoszenia na szkolenie jest złożenie osobiście w Dziale Szkoleń MORD, 

pocztą lub e-mailem na adres: szkolenia@mord.pl wypełnionego i podpisanego wniosku 

o udział w szkoleniu (Karta Zgłoszenia). 

 
 
 
 



§ 3. 
Dokonanie zgłoszenia 

 
1. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest: 

a) wypełnienie wniosku o udział w szkoleniu; 

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w 

Karcie Zgłoszenia; 

d) spełnienie wymagań przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa; 

e) uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu; 

f) przedłożenie przed rozpoczęciem szkolenia dokumentów, o których mowa 

powyżej oraz ewentualnych innych dokumentów wymaganych przepisami 

prawa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie osobiście w Dziale 

Szkoleń MORD, pocztą lub e-mailem. 

2. Wniosek o udział w szkoleniu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 

podpisać czytelnie lub podpisać korzystając z profilu zaufanego. 

3. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.  

4. Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem 

rzeczywistym wypełnienia wniosku (Karty Zgłoszenia). Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do wniosku błędnych danych 

Uczestnika. 

 

§ 4. 
Prawa Uczestnika 

 
1. Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo: 

a) udziału w programowej liczbie godzin szkolenia, 

b) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o ile uczestnik szkolenia brał 

udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach i nie naruszył 

zapisów niniejszego Regulaminu; 

c) składania pisemnych uwag, skarg i wniosków do Dyrektora MORD w Nowym 

Sączu. 

2. Brak obecności na części zajęć potwierdzony przez wykładowcę nie kwalifikuje do 

wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W sytuacji gdy uczestnik w ramach 

szkolenia z danej tematyki był obecny jedynie na części zajęć, nie ma możliwości, aby w 

ramach kolejnego szkolenia z tej samej tematyki uczestniczył jedynie w tej części zajęć, na 

których uprzednio był nieobecny. W takim przypadku szkolenie w kolejnym terminie 

należy odbyć powtórnie (w całości), aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

3. Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pocztą na adres 

wskazany we wniosku o udział w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są za 



pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia 

szkolenia. 

4. Osoba skreślona z listy uczestników nie otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia. 

 

§ 5. 
Obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik szkolenia jest obowiązany wziąć udział w programowej liczbie godzin 

szkolenia w wymiarze określonym w programie szkolenia. 

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest wykonywać polecenia wykładowcy i Organizatora 

związane z realizacją programu szkolenia oraz organizacją szkolenia pod rygorem 

skreślenia z listy uczestników szkolenia.  

3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości 

przez cały czas trwania szkolenia. W przypadku szkolenia on-line tożsamość będzie 

potwierdzana poprzez okazanie za pomocą środków komunikowania się na odległość 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osobie prowadzącej szkolenie. 

4. Wykładowcy oraz Organizator upoważnieni są do weryfikacji tożsamości uczestników 

szkolenia. 

5. W czasie trwania szkolenia obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, 

nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek 

urządzeń trwającego szkolenia. 

6. Organizator może zawiadomić o stwierdzonym przypadku nagrywania lub 

fotografowania szkolenia właściwe organy państwowe. 

7. W przypadku stwierdzenia przez wykładowcę naruszenia przez uczestnika szkolenia 

zakazów określonych w ust. 5 oraz w § 7 ust. 3 wykładowca ma prawo przerwać temu 

uczestnikowi szkolenie i odnotować jego nieobecność na szkoleniu. Skutkuje to tym, iż 

osoba ta nie ukończy szkolenia (zostanie skreślona z listy uczestników) oraz utraci 100% 

wniesionej opłaty za szkolenie. 

8. Uczestnik szkolenia, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania szkolenia, 

zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z 

tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich  lub praw 

pokrewnych. 

9. W przypadku utrudniania przeprowadzenia szkolenia, w szczególności znajdowania się 

w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz 

niewłaściwego zachowania, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia 

uczestnika z zajęć szkoleniowych oraz skreślenia go z listy uczestników szkolenia bez 

prawa do zwrotu opłaty za szkolenie ani proporcjonalnej równowartości opłaty za dane 

zajęcia. 

§ 6. 
Szkolenie 

 
1. Opłata za szkolenie obejmuje wyłącznie świadczenia wskazane w Karcie szkolenia. W 

szczególności Organizator nie zapewnia noclegu, kosztów dojazdu i wyżywienia. 



2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo odwołania zajęć najpóźniej 2 dni przed 

planowanym terminem szkolenia (1 dzień w przypadku szkoleń on-line). 

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, wpłacona opłata za szkolenie 

zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet szkolenia w innym terminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty związane z uczestnictwem, 

jakie poniósł Uczestnik lub Zgłaszający w przypadku odwołania szkolenia. 

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia staranności w przeprowadzeniu szkolenia, w 

szczególności poprzez dobór właściwej kadry wykładowców, jednakże nie odpowiada 

za rezultat szkolenia, w tym także rezultat sprawdzenia wiedzy Uczestnika czy wynik 

egzaminu, do którego przystąpi uczestnik. 

§ 7 
Szkolenie on-line 

 
1. W przypadku szkoleń w formie on-line zajęcia odbywają się przy użyciu technologii 

informatycznej bez konieczności fizycznej obecności uczestnika w sali wykładowej. 

2. Uczestnik szkolenia on-line powinien odbywać szkolenie w pomieszczeniu, 

zapewniającym możliwość koncentracji, bez udziału osób trzecich.  

3. Wykluczone jest uczestniczenie w szkoleniu on-line podczas wykonywania czynności 

rozpraszających uwagę uczestnika, w szczególności podczas jazdy samochodem, 

wykonywania obowiązków związanych z pracą zawodową, robienia zakupów itp. 

Decyzja o uznaniu czynności wykonywanych przez uczestnika podczas szkolenia za 

rozpraszające uwagę należy do wykładowcy. 

4. Obecność na szkoleniu on-line potwierdza osoba prowadząca zajęcia. 

5. Organizator może stosować techniki informatyczne służące potwierdzaniu obecności na 

zajęciach przez uczestnika szkolenia. 

6. Uczestnik szkolenia powinien dysponować komputerem stacjonarnym  lub komputerem 

przenośnym posiadającym mikrofon i kamerę, umożliwiające aktywne uczestnictwo w 

zajęciach na platformie internetowej wskazanej przez MORD. 

7. Uczestnik szkolenia powinien posiadać łącze internetowe umożliwiające udział w 

szkoleniu i współpracujące aktywnie z platformą internetową. 

§ 8. 
Płatności i rezygnacja ze szkolenia 

 
1. Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za szkolenie 

najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że odpowiednie przepisy prawa 

stanowią inaczej. W przypadku gdy na dane szkolenie są wolne miejsca, dopuszczalne 

jest zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty nie mniej niż 1 dzień przed rozpoczęciem 

szkolenia. 

2. Wysokość opłaty za dane szkolenie udostępniona jest w Karcie zgłoszenia. 

3. Uczestnik lub Zgłaszający ma prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu za zwrotem opłaty 

za szkolenie w pełnej wysokości pod warunkiem doręczenia Organizatorowi 

odpowiedniego pisemnego oświadczenia co najmniej 3 dni robocze przed ustaloną datą 

szkolenia. 



4. Rezygnacja ze szkolenia na 2 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, 

nieobecność na szkoleniu lub skreślenie z listy uczestników nie stanowi podstawy do 

ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie lub jej części, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku szkolenia z kierowania ruchem drogowym oraz szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej zwrot opłaty za nieprzystąpienie do szkolenia 

dokonywany jest na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia szkolenia. Zwrot 

opłaty zostanie pomniejszony o 10% wartości pobranej opłaty. W przypadku nie 

przystąpienia do w/w szkoleń w wyznaczonym terminie, w ramach uiszczonej opłaty za 

szkolenie uczestnik może zapisać się ponownie na następny termin po dokonaniu 

dodatkowej opłaty za szkolenie w wysokości 10% wartości pobranej opłaty. Opłata w 

pełnej wysokości zwrócona będzie jedynie w przypadku i na zasadach określonych w 

ust. 3. 

§ 9. 
Postanowienia końcowe. 

 
1. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co 

potwierdza własnoręcznym podpisem na wniosku o udział w szkoleniu (Karcie 

Zgłoszenia). 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. 

3. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umów z Organizatorem jest 

sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 16/2021 

KARTA ZGŁOSZENIA 

NA SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM 

Zamawiający (dane do faktury): 
 

Data szkolenia i miejsce 

szkolenia: 
 

Nazwa firmy:  

Ulica i numer:  

Kod i miejscowość:  

NIP:  

 

Adres do korespondencji: 
 

 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu: 
 

E-mail kontaktowy:  

Telefon kontaktowy:  

 

Zakres uprawnień do kierowania ruchem drogowym:( ZAKREŚLIĆ TYLKO JEDEN WARIANT) 

 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym – art. 6 ust. 1
1)

 
 

 pkt. 4 – pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym        

 

 pkt. 5 – osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi 

 

 pkt. 6 – osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię 

 

pkt. 7 – kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem i 

wysiadaniem dzieci 

pkt. 7a – ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji 

ratowniczej 

pkt. 8 – strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku  

 

pkt. 12 – pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem pojazdu 

ponadnormatywnego 

 

Rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym – § 2 ust. 1
1)

 
 

pkt.1 – osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, 

pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy 

 



 

pkt. 2 – strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej 

 

pkt. 4 – pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej 

 

pkt. 6 – członek zespołu ratownictwa medycznego 

___________________________ 
1) 

Zaznaczyć przy właściwej pozycji   

 

Cena za szkolenie: 300 zł /1 os.  

 

Ilość osób ….....  x cena za jednego uczestnika: 300 zł/ os. = wartość do zapłaty ….......... zł 

 

Lista osób biorących udział w szkoleniu: 

 

Lp Nazwisko i imię pracownika Nr PESEL 

1   

 

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

 

Warunki uczestnictwa: 

1) Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i 

       uiszczenie opłaty.     

2) Płatność za szkolenie należy wnieść na rachunek: Małopolski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; Bank Pekao S.A. 

92 1240 4748 1111 0010 6568 8947 najpóźniej w dniu szkolenia. 

3) Zwrot opłaty za nieprzystąpienie do szkolenia dokonywany jest na pisemny wniosek 
złożony w terminie 7 dni od dnia szkolenia. Zwrot opłaty zostanie pomniejszony o 
10% wartości pobranej opłaty. 

4) W przypadku nie przystąpienia do szkolenia w wyznaczonym terminie, w ramach 
uiszczonej opłaty za szkolenie można zapisać się ponownie na następny termin po 
dokonaniu dodatkowej opłaty za szkolenie w wysokości 10% wartości pobranej 
opłaty. 



5) Opłata w pełnej wysokości zwrócona będzie w przypadku złożenia rezygnacji w 
formie pisemnej na co najmniej 3 dni robocze przed ustaloną datą szkolenia. 

 
Akceptuję powyższe warunki oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem 
szkoleń przeprowadzanych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu” oraz 
wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w 
celu skierowania na szkolenie *. 

 
 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 

 

* W przypadku gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Zamawiający nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

….......................................       …............................................................. 

    Miejscowość i data                                       Podpis i pieczęć zgłaszającego osobę(y) na szkolenie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  do Zarządzenia nr 16/2021 

KARTA ZGŁOSZENIA  

NA SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

Zamawiający (dane do faktury): 
 

Data szkolenia i miejsce 
szkolenia: 

 

Nazwa firmy:  

Ulica i numer:  

Kod i miejscowość:  

NIP:  

 
Adres do korespondencji: 
 

 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu: 

 

E-mail kontaktowy:  

Telefon kontaktowy:  

 
Cena za szkolenie: 70 zł /1 os.  
 
Ilość osób ….....  x cena za jednego uczestnika: 70 zł/ os. = wartość do zapłaty ….......... zł 
 
Lista osób zgłoszonych na szkolenie: 
 

Lp Nazwisko i imię pracownika Nr pesel 

1   
 

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  



9 
 

  

 
Warunki uczestnictwa: 
 

1) Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i   
       uiszczenie opłaty.    

2) Płatność za szkolenie należy wnieść na rachunek: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 
0010 6568 8947. 

3) Zwrot opłaty za nieprzystąpienie do szkolenia dokonywany jest na pisemny wniosek 
złożony w terminie 7 dni od dnia szkolenia. Zwrot opłaty zostanie pomniejszony o 
10% wartości pobranej opłaty. 

4) W przypadku nie przystąpienia do szkolenia w wyznaczonym terminie, w ramach 
uiszczonej opłaty za szkolenie można zapisać się ponownie na następny termin po 
dokonaniu dodatkowej opłaty za szkolenie w wysokości 10% wartości pobranej 
opłaty. 

5) Opłata w pełnej wysokości zwrócona będzie w przypadku złożenia rezygnacji w 
formie pisemnej na co najmniej 3 dni robocze przed ustaloną datą szkolenia. 

 
Akceptuję powyższe warunki oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem 
szkoleń przeprowadzanych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu” oraz 
wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w 
celu skierowania na szkolenie *. 
 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 
04.05.2016, str.1). 
 
* W przypadku gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Zamawiający nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 

 
 
 
….......................................    …............................................................. 
 Miejscowość i data:                              Podpis i pieczęć zgłaszającego osobę(y) na szkolenie: 
 
 
 

 

 


