
Artykuł: Egzaminy / Zapis na egzamin na prawo jazdy. 

Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej 

dotyczących sposobu zapisu na egzamin na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Warszawie (dalej zwany WORD). 

Pierwszy zapis na egzamin w ramach danej kategorii 

W zakresie kategorii B oraz kategorii B1 możecie Państwo zdawać egzamin w każdym z 

Miejsc Egzaminowania (Odlewnicza, Bemowo, Radarowa), w zakresie pozostałych kategorii, 

jedynym Miejscem Egzaminowania jest Odlewnicza. 

Linki do artykułów z informacjami o poszczególnych miejscach egzaminowania: 

Miejsce egzaminowania Odlewnicza: https://word.waw.pl/egzaminy/me-1 

Miejsce egzaminowania Bemowo: https://word.waw.pl/egzaminy/me-2 

Miejsce egzaminowania Radarowa: https://word.waw.pl/egzaminy/me-3  

Przychodząc zapisać się po raz pierwszy na daną kategorię do Biura Obsługi Klienta musicie 

Państwo zabrać ze sobą: 

• otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKK, 

• wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD - szerzej opisane 

w artykule Opłaty egzaminacyjne. 

Link do artykułu Opłaty egzaminacyjne: https://word.waw.pl/egzaminy/egzaminy-oplaty 

Zapisu można dokonać na dwa sposoby: 

• osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 

• za pośrednictwem strony Info-Car. 

Link do strony Info-Car: https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html  

Kolejny zapis na egzamin 

Niezależnie od tego, czy kolejny zapis dotyczy tego samego rodzaju egzaminu (teoretycznego 

lub praktycznego), czy dokonujemy pierwszego zapisu na egzamin praktyczny po zdanym 

egzaminie teoretycznym można tego dokonać na dwa sposoby: 

https://word.waw.pl/egzaminy/me-1
https://word.waw.pl/egzaminy/me-2
https://word.waw.pl/egzaminy/me-3
https://word.waw.pl/egzaminy/egzaminy-oplaty
https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html


• osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 

• za pośrednictwem strony Info-Car  

Link do strony Info-Car: https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html  

W przypadku zapisu w Biurze Obsługi Klienta należy dostarczyć wniesioną opłatę za egzamin. 

Opłaty można również dokonać w WORD - szerzej opisane w artykule Opłaty egzaminacyjne. 

Do pobrania: 

• Oświadczenie opiekunów - wyrażenie zgody dla osoby niepełnoletniej w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Egzaminy/Oswiadczenie_opiekunow.pdf  

• Klauzule informacyjne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

Link do klauzul informacyjnych: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-

osobowych, 

• Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Egzaminy/Zapis_na_egzamin/20200

821_Zapis_na_egzamin.pdf  
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