
Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 1538

ROzpORządzenie
MiniSTRA zdROWiA1)

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie 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

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie proble-
matyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania 
lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. poz. 9) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wyrazy „od 10 do 15 uczestników” zastępuje się wyrazami „nie więcej niż 15 uczest-
ników”;

2)  załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 4 sierpnia 2017 r. (poz. 1538)

WZÓR

ZaśWiaDcZeNie o UkońcZeNiU kURsU ReeDUkacyjNego W ZakResie PRobleMatyki 
PRZeciWalkoholoWej i PRZeciWDZiałaNia NaRkoMaNii

 
 
 

Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Zdrowia  

z dnia 4 sierpnia 2017 r. (poz. ) 
 

WZÓR 
 

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/Pani2): 

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

 
 

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

 
 

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) 
 

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




