Załącznik NR 1
do Zarządzenia nr 23/16
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Warszawie
18 listopada 2016 roku.

Regulamin udostępniania infrastruktury WORD
w Warszawie kandydatom na egzaminatorów w celu
odbycia jazd próbnych.
Na podstawie Zarządzenia nr 23/16 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Warszawie z dnia 18 listopada 2016 roku, w sprawie odpłatnego udostępnienia infrastruktury
WORD kandydatom na egzaminatorów w celu odbycia jazd próbnych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Warszawie inicjuje powyższą usługę.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udostępniania infrastruktury WORD w Warszawie kandydatom na
egzaminatorów, w ramach jazd próbnych przed egzaminem weryfikacyjnym.
2. Zawarte w regulaminie sformułowania określają:
a. „jazdy próbne” – realizowanie zadań stosowanych na egzaminie weryfikacyjnym dla
kandydatów na egzaminatorów na placu manewrowym ośrodka egzaminowania przez
osobę upoważnioną;
b.

„osobę upoważnioną” – kandydata na egzaminatora, upoważnionego przez Dyrektora
WORD do korzystania z pojazdu egzaminacyjnego;

c.

„pracownika WT” – pracownika Wydziału Technicznego, wyznaczonego do sprawowania
opieki nad realizacją jazd próbnych;

d. „udostępnienie infrastruktury” – odpłatne udostępnienie kandydatowi na egzaminatora,
części placu manewrowego i pojazdu;
e. „lista osób zakwalifikowanych do jazd próbnych” – lista osób, przekazana pracownikowi
WT przez Inspektora WS, zawierająca wypełniony formularz zgłoszeniowy, potwierdzenie
dokonania wpłaty, kserokopię prawa jazdy i dokumentu tożsamości kandydata na
egzaminatora.

§2
Postanowienia szczegółowe
1. Kandydat na egzaminatora, zamierzający skorzystać z usługi udostępnienia infrastruktury WORD
w Warszawie:
a. wypełnia kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu udostępnienia
infrastruktury WORD w Warszawie kandydatom na egzaminatorów w celu odbycia jazd
próbnych;
b. dokonuje wpłaty za udostępnienie infrastruktury, na rachunek bankowy Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wskazany na karcie zgłoszeniowej, w tytule
przelewu wpisując: „JAZDY PRÓBNE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW - imię i
nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie” i posiada dokument potwierdzający tę wpłatę;
c.

posiada kserokopię dokumentu tożsamości i prawa jazdy;

d. podpisuje zapoznanie się i akceptację „Regulaminu udostępniania infrastruktury WORD
w Warszawie kandydatom na egzaminatorów w celu odbycia jazd próbnych”.
e. przekazuje dokumenty, o których mowa w lit. a, b, c i d - do Biura Obsługi Klienta WORD

w Warszawie osobiście (ul. Odlewnicza 8), bądź mailowo (szkolenia@word.waw.pl).
2. Zapis art. 1 lit. b. nie dotyczy egzaminatora zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Warszawie, rozszerzającego uprawnienia do egzaminowania.
3. Jazdy próbne dla osoby, o której mowa w ust. 2, są bezpłatne.
4. Dyrektor WORD w Warszawie, na podstawie spełnienia przez kandydata na egzaminatora
warunków rejestracji – upoważnia ww. osobę do korzystania z pojazdu egzaminacyjnego.
5. Udostępnienie infrastruktury osobie upoważnionej następuje w obecności pracownika WT
po podpisaniu przez nią oświadczenia ogólnego, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu
udostępnienia infrastruktury WORD w Warszawie kandydatom na egzaminatorów w celu odbycia
jazd próbnych;
6. Wstęp na plac manewrowy WORD w Warszawie dla osoby upoważnionej i udostępnienie jej
pojazdu egzaminacyjnego, następuje po weryfikacji przez pracownika WT danych osobowych
i uprawnień do kierowania, z listą osób zakwalifikowanych do jazd próbnych. Osoba upoważniona
jest obowiązana do okazania pracownikowi WT prawa jazdy i dokumentu tożsamości.
7. Maksymalna liczba osób jednocześnie korzystających z pojazdu, to dwie (2).
8. Osoba upoważniona przejmuje pełną odpowiedzialność (cywilną i materialną) za udostępnioną
infrastrukturę, w tym za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
9. W czasie udostępniania infrastruktury osoba upoważniona obowiązana jest do:
a. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo
jazdy, dokument tożsamości);

b. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz
włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych);
c.

sprawdzenia udostępnianej infrastruktury pod kątem jakości oraz sprawności;

d. informowania pracownika WT
udostępnianej infrastruktury.
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10. Żadna naprawa nie może być dokonywana bez wiedzy i zgody pracownika WT. W razie
jakichkolwiek zmian w jakości lub sprawności infrastruktury, osoba upoważniona ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika WT oraz postępować zgodnie z jego
wskazówkami. Jeżeli niesprawność może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zabrania się użytkowania infrastruktury do czasu jej usunięcia.
11. W przypadku spowodowania przez osobę upoważnioną, szkody nieobjętej polisą ubezpieczeniową koszty jej usunięcia pokrywane są przez osobę upoważnioną.
12. Osoba upoważniona, podczas udostępniania infrastruktury obowiązana jest stosować się
do poleceń pracownika WT, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku obowiązującego
na terenie WORD w Warszawie.
13. Niepodporządkowanie się postanowieniom pracownika WT, stanowić
do nakazania opuszczenia infrastruktury WORD przez osobę upoważnioną.
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