
Załącznik  do Zarządzenia Nr  3/2018  Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu             

                        z dnia 17 października 2018 r. 

 

Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu   

dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, mając na uwadze spełnienie 

oczekiwań osób zdających egzamin państwowy, w ramach realizacji polityki ciągłego 

doskonalenia jakości obsługi swoich klientów, wprowadza  możliwość odbycia odpłatnej 

jazdy próbnej na placu manewrowym WORD w Przemyślu przy ul. Topolowej 7 pojazdem 

egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu w celu 

podniesienia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia pojazdów kategorii „B”. 

§ 1 

Ustalenia ogólne 

 

1. Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu  dla 

kandydatów na kierowców oczekujących na egzaminu, zwany dalej „Regulaminem” określa 

zasady i warunki odpłatnego udostępniania pojazdu egzaminacyjnego kategorii „B” oraz  

placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu do  

przeprowadzania jazd próbnych w celu podniesienia umiejętności w zakresie prowadzenia 

pojazdów kategorii B. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) WORD - należy rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu 

zwany również Ośrodkiem 

b) plac manewrowy – należy przez to rozumieć plac manewrowy Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, położony przy ul. Topolowej 7 w 

Przemyślu, na którym przeprowadzana jest część praktyczna egzaminu państwowego 

na prawo jazdy zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 

stycznia 2011  (Dz.U. 2017 poz. 978 t. j. z późn. zm)  

c) pojazd egzaminacyjny – nalży rozumieć posiadany przez WORD pojazd w zakresie 

kategorii prawa jazdy „B” spełniający wymogi określone w art. 24  ustawy o 

kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011  oraz Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 2022 t.j. z póź. 

zm.)  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. 



d) Pracownik Ośrodka – należy przez to rozumieć Pracownika Technicznego  

zatrudnionego w WORD w Przemyślu, który prowadzi nadzór nad wykonywaniem 

jazdy próbnej pojazdem WORD w Przemyślu) 

e) Instruktor nauki jazdy - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 33 

ustawy o kierujących pojazdami  z dnia 5 stycznia 2011  zwany również opiekunem-

Instruktorem, 

f) Zainteresowanym – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła szkolenie w 

ośrodku szkolenia kierowców w zakresie kategorii prawa jazdy „B” i zapisała się na 

egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B, wyrażającą wolę wynajęcia pojazdu 

WORD w Przemyślu w celu odbycia jazdy próbnej na tut. placu manewrowym, 

g) Jeździe próbnej - należy przez to rozumieć jazdę pojazdem egzaminacyjnym WORD 

w Przemyślu wykonywaną na tut. placu manewrowym przez Zainteresowanego, 

nadzorowaną przez Pracownika Ośrodka, mająca na celu podniesienie umiejętności 

Zainteresowanego w zakresie prowadzenia pojazdów kategorii B.  

3. WORD może udostępnić pojazd egzaminacyjny oraz plac manewrowy lub jego część do 

odpłatnego używania osobie Zainteresowanej w celu przeprowadzania jazd próbnych na 

placu manewrowym w zakresie wykonania zadań przewidzianych dla kategorii prawa 

jazdy „B” wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 

24 luty 2016 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. 2016 

poz.1655) zwanego dalej Rozporządzeniem. 

4. Wszyscy, którzy deklarują wolę odbycia jazdy próbnej, zobowiązują się do 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Jazda próbna realizowana jest odpłatnie. Cennik opłat stanowi załącznik Nr 1. 

6.  Jazda próbna  może być realizowana: 

a) w  dni powszednie tygodnia w godzinach pracy Pracownika Ośrodka, pod warunkiem 

że, nie odbywają  się w tym czasie egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje 

osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących 

pojazdami, szkolenia, kursy i turnieje organizowane przez WORD, których część 

praktyczna wiąże się z wykorzystaniem placu manewrowego.  

7. Jazda próbna  może zostać zawieszona przez Dyrektora WORD w dowolnym czasie. 

8. Jazda próbna odbywa się na następujących zasadach:  

a) jazda próbna odbywa się z wykorzystaniem pojazdu egzaminacyjnego kategorii „B” 

będącego w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu 



spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu oraz Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 

b) pojazd wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej posiada ważne 

ubezpieczenie OC, AC, NNW, 

c) jazda próbna odbywać się musi w obecności opiekuna - Instruktora nauki jazdy 

wskazanego przez osobę Zainteresowaną, 

d) jazda próbna odbywać się może wyłącznie pod nadzorem Pracownika Ośrodka, który 

nadzoruje cały przebieg jazdy próbnej, 

e) pojazdy udostępniane będą Zainteresowanym w terminie zgodnym z wcześniejszym 

zapisem. 

f) zapisy na jazdę próbną prowadzi Dział Obsługi Klienta tut. Ośrodka, sporządzając 

listę osób zakwalifikowanych na dany dzień i godzinę, którą przekazuje do 

pracowników technicznych tut. Ośrodka. 

g) Zainteresowany zobowiązany jest użytkować pojazd z zachowaniem zasad 

prawidłowej eksploatacji i stosować się do poleceń opiekuna-Instruktora nauki jazdy 

oraz Pracowników Ośrodka. 

h) zmiany terminu lub rezygnacji z jazdy próbnej można dokonać najpóźniej do godziny 

15:00 dnia poprzedzającego wyznaczony termin jazdy próbnej. 

i) w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie opłata nie podlega 

zwrotowi. 

9. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak i na mieniu, powstałe w 

związku lub podczas korzystania z pojazdu egzaminacyjnego oraz placu manewrowego przez 

osobę, której pojazd i plac został udostępniony. W szczególności WORD w Przemyślu nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach próbnych tj. 

opiekuna-Instruktora, ani za szkody powstałe w pojazdach egzaminacyjnych 

wykorzystywanych do jazd próbnych. 

10. Osoba, której udostępniono pojazd egzaminacyjny i plac manewrowy ponoszą pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody, zarówno na osobie, jak i  mieniu (w tym mieniu 

WORD i innych osób), powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z pojazdu oraz placu 

manewrowego. 

11. Osoby korzystające z pojazdów egzaminacyjnych oraz z placu manewrowego w trakcie 

jazdy próbnej nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

innych środków mogących wpływać na reakcję kierującego pojazdem. W przypadku 



zaistnienia podejrzenia, że osoba kierująca pojazdem lub opiekun-Instruktor znajduje się pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków mogących wpływać na 

reakcje kierującego pojazdem, Pracownik Ośrodka przerwie jazdę próbną oraz może 

zawiadomić o tym fakcie Policję. 

§ 2 

Ustalenia szczegółowe 

1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych w WORD w Przemyślu zajmuje się Dział 

Obsługi Klienta w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia zainteresowanego jest: 

 złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3) 

 doręczenie oryginału wpłaty za jazdę próbną, 

3. Zapisy na jazdy próbne są prowadzone według kolejności zgłoszeń. 

4. Opłatę za udostępnienie placu manewrowego należy dokonywać na rachunek bankowy: 

Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Nr konta: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001 

Faktury za dokonaną wpłatę będą wystawiane po wcześniejszym zgłoszeniu się w Wydziale 

Finansowo Księgowym. 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia pracownik Działu Obsługi Klienta wystawi 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rezerwacji terminu /załącznik nr 2/ 

6. Osoby korzystające z pojazdu egzaminacyjnego i placu manewrowego powinny stawić się 

na placu manewrowym o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym dniu. Skorzystanie z 

pojazdu i placu manewrowego jest możliwe po przekazaniu Pracownikowi Ośrodka 

potwierdzenia do odbycia jazdy próbnej. /załącznik nr 2/ 

7. W przypadku braku spełnienia wymagań określonych w § 2 punkt 6 niniejszego 

Regulaminu, pojazd i plac manewrowy nie zostanie udostępniony. 

8. Pracownik WORD odmówi udostępnienia pojazdu i placu manewrowego osobom, co do 

których zachodzi podejrzenie, że znajdują się one pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem.  

9. Okres, w którym można korzystać z placu manewrowego to 15 minut lub 30 minut. 

10. W przypadku braku możliwości skorzystania z pojazdu egzaminacyjnego i placu 

manewrowego z przyczyn leżących po stronie ośrodka: 

a) WORD w Przemyślu dokona zwrotu wpłaconej opłaty za korzystanie z pojazdu i placu 

manewrowego przelewem na adres lub wskazane konto. 

b) strony ustalą inny termin skorzystania z pojazdu egzaminacyjnego i placu 

manewrowego, odpowiadający osobie Zainteresowanej.  



11. W przypadku nieskorzystania z pojazdu egzaminacyjnego oraz placu manewrowego z 

przyczyn leżących po stronie osoby Zainteresowanej w wyznaczonym terminie, wpłacona 

kwota przepada na rzecz WORD w Przemyślu.  

12. Dopuszcza się przełożenie terminu udostępnienia pojazdu i placu manewrowego po 

uprzednim poinformowaniu pracownika Działu Obsługi Klienta odpowiedzialnego za 

planowanie i organizację jazd próbnych. Zmiany, o których mowa należy zgłosić w dniu 

poprzedzającym zaplanowany termin najpóźniej do godziny 15.00. 

13. W przypadku spóźnienia się osoby Zainteresowanej, czas korzystania z placu ulega 

zmniejszeniu stosownie do czasu spóźnienia.  

§ 3 

Prawa i obowiązki  

1. Osoby korzystające z placu manewrowego mają prawo do: 

a) korzystania z pojazdów i placu manewrowego na zasadach i w celu określonym 

niniejszym Regulaminem w terminie uzgodnionym z WORD w Przemyślu, 

b) do składania pisemnych uwag, skarg i wniosków do Dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka  Ruchu Drogowego w Przemyślu. 

2. Osoby korzystające z placu manewrowego mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

b) przedstawienie potwierdzenia na udostępnienie pojazdu i placu manewrowego, 

c) punktualnego stawienia się na placu manewrowym w wyznaczonej dacie i godzinie, 

d) okazania dokumentu tożsamości pracownikowi WORD, 

e) korzystania z pojazdu i placu manewrowego wyłącznie w obecności opiekuna -

Instruktora w celu przeprowadzania jazd próbnych w zakresie wykonania zadań 

przewidzianych dla kategorii „B” prawa jazdy wynikających z Rozporządzenia. 

f) korzystania z pojazdu i placu manewrowego z zachowaniem zasad szczególnej 

ostrożności, 

g) nie zaśmiecania placu manewrowego, 

h) stosowania się do poleceń opiekuna – Instruktora oraz Pracownika Ośrodka, 

i) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie WORD, a także 

innych zasad bezpieczeństwa określonych przez pracownika WORD, 

j) opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, na 

jaki plac i pojazd został udostępniony, 

k) pozostawienia pojazdu zaparkowanego pod budynkiem garażu znajdującego się na 

placu manewrowym w stanie niepogorszonym, nie zaśmieconego, 



m) pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas lub w związku z korzystaniem z 

pojazdu i  placu manewrowego. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu Pracownikowi Ośrodka przysługuje prawo nakazania 

opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu, 

na jaki pojazd i plac został udostępniony. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym          

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 

stycznia 2011 r.   oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 

 

Załączniki: 

1. Cennik 

2. Potwierdzenie 

3. Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu   

dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin  

 

 

Cennik opłat za udostępnienie pojazdu i placu manewrowego 

 

 

 

lp. 

 

kategoria prawa jazdy 

 

czas udostępnienia 

 

cena w zł 

1.  B 15 min. 40 zł 

2. B 30 min. 70 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu   

dla kandydatów na kierowców oczekujących na  

 

 

 

POTWIERDZENIE 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rezerwacji terminu jazdy próbnej pojazdem 

egzaminacyjnym WORD w Przemyślu na placu manewrowym tut. Ośrodka. 

 

Imię i nazwisko osoby zainteresowanej……………………………………………………… 

Imię i nazwisko Instruktora …………………………………………………………………. 

Termin jazdy próbnej……………….. ….godziny od……….. do……………… 

 

 

………..……………………………………………….. 

          (podpis pracownika i pieczątka WORD przyjmującego zgłoszenie) 

 

 

Oświadczamy, że udostępniony pojazd egzaminacyjny WORD w Przemyślu o numerze 

rejestracyjnym……………………… jest sprawny i nieuszkodzony. 

 

 

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

Pracownik Ośrodka                                                                         Osoba  Zainteresowana 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu   

dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin.  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 
 

NAZWISKO:…………………………………………………………………… 

 

IMIĘ (IMIONA):……………………………………………………………… 

 

ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………………………….  

 

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

PESEL 
 

 
Imię i nazwisko Instruktora…………………………………………………….. 
 
Oświadczenie: 
 
Oświadczam, że: 

zapoznałam/em się z Regulaminem jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu   

dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin i przyjmuję do stosowania warunki w nim określone. 

 

Oświadczam, że: 
posiadam wyznaczony termin egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B w tut. Ośrodku 

 

Oświadczam, że: 

□ wyrażam zgodę, □ nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć „x”) na przetwarzanie moich danych 

osobowych  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu , ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl, 

jako administratora. 

 

Oświadczam, że:  
podaję dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. 

 

Oświadczam, że: 

zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie przenoszenia danych, 

prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

.................................. 

 

           .................................................................................. 

 
(miejscowość i data)  

 
(podpis osoby Zainteresowanej składającej oświadczenie) 

 

 

Załącznik:  
Dowód uiszczenia opłaty za jazdę próbną pojazdem WORD  



Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu  z 

siedzibą w Przemyślu, przy ul. Topolowej 7 , 37-700 Przemyśl, zwany dalej WORD.  
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@wordprzemysl.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.  
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może Pani/Pan 

kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@wordprzemysl.pl lub tradycyjnie w 

formie pisemnej na adres WORD, ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl. 

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody poprzez 

adres e – mail: kontakt@wordprzemysl.pl  
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych:  
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 860 70 86. 

5. Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby upoważnionej do dostarczenia  
      i złożenia dokumentów niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia na jazdę próbną i ustalenia terminu tej  
      jazdy. 

6. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu:  
a) przeprowadzenia jazdy próbnej zgodnie z samochodem WORD w Przemyślu  dla kandydatów na 

kierowców oczekujących na egzamin , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

b) wystawienia faktury/rachunku t.j. spełnienia wymogów określonych przepisami prawa, na podstawie: 

art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. 2018.395 z późn. zm.) 

c) archiwizacji dokumentacji, na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. (t. j. Dz.  

d) w celach kontaktowych: art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.  
e) Podanie danych osobowych wymaganych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a ich 

niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia jazdy próbnej. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane: 

 upoważnionym pracownikom WORD w Przemyślu,  
 podmiotom uprawnionym do  tego na  podstawie  na  podstawie  przepisów prawa  (np. Policja, 

Prokuratura, Urząd Skarbowy,  itp.),  
 podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością WORD w Przemyślu – na 

mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
g) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie w okresie zgodnym z 

Instrukcją kancelaryjną WORD w Przemyślu. 

h) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami 

 

 

 


