USTAWA
o kierujących pojazdami
(wybrane zagadnienia dotyczące rowerzystów)

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej
1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie
ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.
2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej
prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu
drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców spełniającym dodatkowe wymagania,
o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla
uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami
szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub
w ośrodku szkolenia kierowców spełniającym dodatkowe wymagania.
5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze
środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia
kierowców.
Egzaminowanie
1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową
dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu
drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne
przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator
4) instruktor
2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności
nauczyciela, rodzica lub opiekuna
Wydawanie kart rowerowych
1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca
prowadzący ośrodek szkolenia kierowców spełniający dodatkowe wymagania osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć
szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub
zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców spełniający dodatkowe
wymagania
3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje
nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

