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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 16/22 

Dyrektora WORD w Warszawie 

z dnia 29.12.2022 r. 

Regulamin 

udostępniania placu manewrowego WORD w Warszawie 

w celu przeprowadzenia jazd próbnych 

§1 

Ustalenia ogólne 

1. Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i warunki 

odpłatnego udostępnienia placu manewrowego w celu przeprowadzenia jazd 

próbnych, zwanego dalej „Usługą”. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) „WORD", należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Warszawie, będący wynajmującym, 

b) „Rozporządzeniu”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 2019 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. z 2019 r., poz. 1206 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 

c) „placu manewrowym", należy przez to rozumieć stanowisko lub zespół 

stanowisk wchodzących w zakres zadań egzaminacyjnych na poszczególne 

kategorie prawa jazdy, które spełniają wymagania określone w tabeli nr 10 i 11 

Załącznika nr 1 Rozporządzenia, 

d) „OSK", należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolenia Kierowców, będący 

najemcą placu manewrowego, działający na podstawie Ustawy o kierujących 

pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.), zwanej 

dalej „Ustawą o kierujących pojazdami"; wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez starostę 

właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, 

e) „pojeździe OSK", należy przez to rozumieć pojazd zapewniony przez OSK, 

spełniający warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.), 

posiadający ważną polisę OC, 
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f) „jeździe próbnej" lub „usłudze”, należy przez to rozumieć prowadzenie pojazdu 

przez osobę określoną w art. 49 ust. 1-4 Ustawy o kierujących pojazdami, 

mającej na celu podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie 

prowadzenia pojazdów, przeprowadzaną pod nadzorem Instruktora OSK, 

g) „Instruktorze", należy przez to rozumieć osobę, która reprezentuje OSK 

 i sprawuje nadzór nad osobą korzystającą z placu manewrowego, posiadającą 

uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach 

której przeprowadzana jest jazda próbna, wpisaną do ewidencji instruktorów 

prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na miejsce  

jej zamieszkania, 

h) „osobie realizującej jazdę próbną", należy przez to rozumieć osoby określone  

w art. 49 ust. 1-4 Ustawy o kierujących pojazdami, które realizują jazdę próbną 

przeprowadzaną pod nadzorem Instruktora, 

i) „ME”, należy przez to rozumieć Miejsca Egzaminowania WORD  

przy ul. Odlewniczej 8 lub ul. Radarowej 1 lub ul. Powstańców Śląskich 127A. 

3. WORD w czasie przez siebie wskazanym udostępnia plac manewrowy, w celu 

organizowania i przeprowadzania jazd próbnych przez OSK pojazdem OSK, celem 

wykonania zadań przewidzianych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy 

wynikających z Rozporządzenia. 

4. OSK, w tym osoby, którymi OSK się posługuje przy korzystaniu z Usługi, 

zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,  

co potwierdzone zostaje w Karcie zgłoszenia, stanowiącej Załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu. 

5. Usługa jest świadczona z zachowaniem postanowień § 5 pkt 2 Rozporządzenia. 

6. O datach i godzinach udostępnienia placu manewrowego w Miejscu 

Egzaminowania każdorazowo decyduje Kierownik Miejsce Egzaminowania. 

7. Oferta udostępnienia placu manewrowego może zostać zawieszone przez osobę 

określoną w ust. 6, w dowolnym czasie na wskazany okres, o czym informuje się 

na oficjalnej stronie WORD – www.word.waw.pl. 

8. Udostępnienie placu manewrowego odbywa się na następujących zasadach: 

a) Jazda próbna odbywać się z wykorzystaniem pojazdu OSK, 

b) Jazda próbna na placu manewrowym odbywa się wyłącznie pod nadzorem 

Instruktora, 

c) Instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 1 osoby, 

d) podczas Jazdy próbnej Instruktor znajduje się wewnątrz pojazdu (nie dotyczy 

kat. B+E, C+E, D+E i B96 podczas realizowania zadania rozprzęgania  

i sprzęgania oraz kat. A, A1, A2, AM). 

http://www.word.waw.pl/
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9. Podczas przeprowadzania Jazdy próbnej na placu manewrowym mogą przebywać 

wyłącznie osoby wykonujące jazdy próbne, Instruktorzy nadzorujący 

te jazdy oraz osoby upoważnione przez Dyrektora WORD. 

10. WORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno  

na osobie, jak i w mieniu, powstałe w związku i/lub podczas korzystania z Usługi, 

w szczególności WORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób 

uczestniczących w jazdach próbnych, Instruktorów i jakichkolwiek innych osób 

trzecich, ani za szkody powstałe w pojazdach wykorzystywanych do jazd próbnych. 

Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód powstałych z wyłącznej winy WORD. 

§2 

Ustalenia szczegółowe 

1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD zajmuje  

się osoba określona w § 1 ust. 6 Regulaminu. 

2. Zapisy na jazdy próbne są prowadzone według kolejności zgłoszeń przez Biuro 

Obsługi Klienta. 

3. Opłaty za korzystanie z Usług należy dokonywać przelewem  

na rachunek bankowy WORD: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006, z dopiskiem 

„udostępnienie placu manewrowego w ME ………., w dniu ……, kat …., nazwa 

OSK ……………………………….  

4. Instruktor, działając w imieniu OSK zainteresowanego wynajmem placu 

manewrowego, powinien dostarczyć do WORD: 

a) wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór określony został w Załączniku nr 1  

do niniejszego Regulaminu, 

b) dowód wniesienia opłaty za udostępnienie placu manewrowego. 

5. W sytuacji określonej w §2 ust. 4 WORD wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

i rezerwacji terminu. 

6. Wypełnioną kartę i elektronicznie wygenerowane potwierdzenie wykonania 

przelewu, OSK może przesłać drogą elektroniczną do WORD na adres wybranego 

Miejsca Egzaminowania. Po przesłaniu dokumentów drogą elektroniczną,  

OSK otrzyma mail zwrotny z potwierdzeniem zapisu i terminem jazdy próbnej. 

7. Osoby korzystające z Usługi powinny stawić się na placu manewrowym  

o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym dniu. 

8. W przypadku braku spełnienia wymagań określonych w Regulaminie, Usługa  

nie zostanie zrealizowana. 

9. Czas, w którym można korzystać z Usługi to minimum 30 minut lub wielokrotność 

30 minut w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. 
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10. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi z przyczyn leżących  

po stronie WORD, zostanie dokonany zwrot wniesionej opłaty za nieskorzystanie  

z Usługi przelewem, na numer konta bankowego, z którego dokonana była wpłata 

lub strony ustalą inny termin skorzystania z Usługi, według wyboru OSK. 

11. W przypadku nieskorzystania z Usługi w wyznaczonym terminie, z przyczyn  

nie leżących po stronie WORD, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, chyba że 

było to skutkiem siły wyższej. 

12. Dopuszcza się zmianę ustalonego terminu skorzystania z Usługi po uprzednim 

uzgodnieniu z osobą, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu w formie pisemnej  

lub elektronicznej. Zmianę ustalonego terminu należy zgłosić najpóźniej do godziny 

15.00 dnia poprzedzającego termin skorzystania z Usługi, osobiście w Biurze 

Obsługi Klienta lub elektronicznie na adres wybranego ME. 

13. W przypadku spóźnienia się Instruktora lub osoby mającej realizować jazdę 

próbną, czas korzystania z Usługi ulega zmniejszeniu stosownie do czasu 

spóźnienia. 

14. Opłata za skorzystanie z Usługi wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)  

za 30 minut i dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy. 

§3 

Prawa i obowiązki 

1. Osoby korzystające z Usługi mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

b) bezpiecznego korzystania z planu manewrowego, z uwzględnieniem,  

że na palcu manewrowym mogą znajdować się osoby poza pojazdami, a wobec 

osób znajdujących się w pojazdach dopiero sprawdzane są ich umiejętności 

kierowania pojazdami, 

c) posiadania przy sobie i okazywania na żądanie pracownika WORD legitymacji 

Instruktora, 

d) korzystania z placu manewrowego wyłącznie w zakresie kategorii prawa jazdy, 

w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna, 

e) nie zaśmiecania lub zanieczyszczania placu manewrowego, 

f) stosowania się do poleceń porządkowych pracowników WORD, 

g) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., w tym obowiązujących na terenie WORD, 

h) opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie 

czasu, na jaki Usługa została udostępniona. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu w zakresie bezpiecznego korzystania z placu 

manewrowego lub stworzenia zagrożenia w tym zakresie, Kierownikowi Miejsca 

Egzaminowania przysługuje prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego, 
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niezależnie od czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu, na jaki plac manewrowy 

został udostępniony. 

3. Kierownik Miejsca Egzaminowania jest uprawniony odmówić udostępnienia placu 

manewrowego osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że znajduje się  

pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków mogących mieć 

wpływ na kierowanie pojazdem (dotyczy to zarówno Instruktora, jak i osoby 

zamierzającej wykonać jazdę próbną). 

§4 

Postanowienia końcowe 

Wszystkie sprawy związane z udostępnieniem placu manewrowego oraz organizacją 

jazd próbnych należy kierować do osoby, o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu –  

tj. Kierownika Miejsca Egzaminowania. 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa. 


