Regulamin wewnętrzny
uzyskiwania karty rowerowej przez osoby niebędące uczniami szkoły podstawowej

1. Organizatorem szkoleń i egzaminów jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Toruniu.
2. Podstawa prawna organizacji szkolenia i egzaminu:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
3. Osoba chcąca uzyskać kartę rowerową, niebędąca uczniem szkoły podstawowej
podlega szkoleniu, które obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym;
2) zajęcia praktyczne – z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia
umiejętności jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego;
3) zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – z zakresu umiejętności
i zachowania podczas udzielania pomocy uczestnikom wypadków drogowych;
4) sprawdzenie niezbędnych umiejętności do kierowania rowerem.
4. Łączny czas trwania zajęć wynosi 8 godzin lekcyjnych, w tym:
1) zajęcia teoretyczne – 5 godzin,
2) zajęcia praktyczne – 2 godziny,
3) zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – 1 godzina.
5. Zajęcia są prowadzone zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu.
6. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności do kierowania rowerem, o których mowa
w punkcie 3 podpunkt 4 odbywa się w formie egzaminu.
7. Egzamin przeprowadza się dla osób spełniających warunki określone w punkcie
3 podpunkt 1-3 oraz, które ukończyły wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat).
8. Egzamin składa się z części:
1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej w formie testów
pisemnych;
2) praktycznej – przeprowadzanej w miasteczku ruchu drogowego.
9. CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU
1) Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w sali szkoleniowej WORD
w Toruniu w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.
2) Czas trwania części teoretycznej wynosi 35 min.
3) Część teoretyczna egzaminu polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech
możliwych odpowiedzi.
4) Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeśli osoba
zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.

10. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU
1) Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest przy użyciu roweru
jednośladowego.
2) W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza
się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy
użyciu roweru wielośladowego.

3) Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych
jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
4) Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności:
a) wykonania manewrów:
włączania się do ruchu,
skręcania w prawo,
skręcania w lewo,
zawracania,
wymijania,
omijania,
wyprzedzania,
zatrzymania;
b) stosowania się do znaków i sygnałów drogowych.
5) Czas trwania egzaminu wynosi 10 min.
6) Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba
zdająca prawidłowo wykona 90 % manewrów i nie stwarza zagrożenia dla
ruchu drogowego.
11. Termin egzaminu wyznacza się w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia
zajęć teoretycznych i praktycznych.
12. Podczas przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminu w sali
egzaminacyjnej oraz na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby
zdające egzamin, osoba prowadząca egzamin oraz osoby, o których mowa w art. 65
ust. 2 ustawy.
13. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej
egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, WORD
w Toruniu wyznacza kolejny termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 7 dni.
14. Jeżeli osoba zdająca uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny
wynik z części praktycznej egzaminu, WORD w Toruniu wyznacza kolejny termin
części praktycznej egzaminu.
15. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik części
teoretycznej i praktycznej egzaminu.
16. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny Dyrektor WORD w Toruniu wydaje kartę
rowerową.

