
Regulamin udostępniania placu manewrowego  
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu 

 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, mając na uwadze spełnienie 
oczekiwań osób zdających egzamin państwowy na prawo jazdy, w ramach realizacji 
polityki ciągłego doskonalenia jakości obsługi swoich klientów, wprowadza możliwość 
odbycia, odpłatnie na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Przemyślu przy ul. Topolowej 7, jazdy próbnej pojazdem Ośrodka 
Szkolenia Kierowców w celu podniesienia umiejętności praktycznych w zakresie 
prowadzenia pojazdów wszystkich kategorii. 
 
 

§ 1 

 
Ustalenia ogólne 

 
1. Regulamin udostępniania placu manewrowego przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Przemyślu dla osób zamierzających przystąpić 
do egzaminu państwowego na prawo jazdy, zwany dalej „Regulaminem” 
określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu manewrowego 
Ośrodkom Szkolenia Kierowców w celu przeprowadzania jazd próbnych ich 
pojazdami. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

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

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. 2019 poz. 341 t. j. 
z późn. zm); 

c) OSK – należy rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego 
do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 
zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. 2019 poz. 341 t. j. z późn. 
zm); 

d) pojazd OSK – należy rozumieć posiadany przez OSK pojazd szkoleniowy 
w zakresie danej kategorii prawa jazdy spełniający wymogi określone w art. 
24  ustawy o   kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011  (Dz.U. 2019 
poz. 341 t. j. z późn. zm) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 6 maja 2016r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz.U. 2016 poz. 
2022 t.j.  z późn. zm.) . Pojazd musi być odpowiedni dla kategorii prawa 
jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna; 

e) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę o której mowa w art. 33 
ustawy o kierujących pojazdami  z dnia 5 stycznia 2011  (Dz.U. 2019 poz. 
341 t. j. z późn. zm); 

f) Zainteresowanym – należy przez to rozumieć osobę która ukończyła 
szkolenie w OSK w zakresie danej kategorii prawa jazdy i zamierza 
przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy; 

g) Jeździe próbnej - należy przez to rozumieć jazdę pojazdem OSK 
wykonywaną na placu manewrowym przez zainteresowanego, 
nadzorowaną przez instruktora, mająca na celu podniesienie umiejętności 



zainteresowanego w zakresie prowadzenia pojazdów do kierowania którymi 
uprawnia dana kategoria prawa jazdy; 

h) Osoby uprawnione do podpisywania zgłoszeń w imieniu OSK – należy 
przez to rozumień osoby upoważnione do działania w imieniu OSK, 
wskazane w porozumieniu zawartym pomiędzy WORD a OSK, dotyczącym 
udostępniania placu manewrowego na pojeździe OSK stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

i) Pracownik Ośrodka – należy przez to rozumieć Pracownika Technicznego  
zatrudnionego w WORD w Przemyślu, który prowadzi nadzór nad 
wykonywaniem jazdy próbnej pojazdem WORD w Przemyślu 

3. WORD może udostępnić plac manewrowy lub jego część do odpłatnego 
używania Ośrodkom Szkolenia Kierowców w celu przeprowadzania jazd 
próbnych przez zainteresowanego w zakresie wykonania zadań przewidzianych 
dla kategorii A, A1, A,2, AM, B, B1, B+E, C, C+E, D, D+E, T prawa jazdy 
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.1206) zwanego dalej Rozporządzeniem. 

4. Plac manewrowy udostępniany jest odpłatnie. Cennik opłat za udostępnienie 
placu manewrowego stanowi załącznik Nr 1. 

5. Plac manewrowy może zostać udostępniony w dniach pracy WORD, 
od poniedziałku do soboty od godz. 15.00 do godz. 19.30, a także w 
wyjątkowych sytuacjach od godz. 7.00 do godz. 7.30.  

6. Daty i godziny udostępniania placu manewrowego mogą ulec zmianie. 
Każdorazowa zmiana zostanie poprzedzona stosowną informacją na stronie 
internetowej WORD oraz portalu Facebook. 

7. Plac manewrowy WORD może zostać udostępniony 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. 

8. Udostępnianie placu manewrowego może zostać w każdym czasie zawieszone 
przez Dyrektora WORD w całości lub jedynie co do określonych kategorii 
prawa jazdy. 

9. Udostępnienie placu manewrowego odbywa się na następujących zasadach:  
a) pojazd wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej musi być 

odpowiedni dla kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana 
jest jazda próbna, oraz spełniać warunki podane w  Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016r. (Dz.U. 2016 
poz. 858 z póź zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia; 

b) pojazd wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej powinien 
posiadać ważne ubezpieczenie OC, AC, NNW; 

c) jazda próbna na placu manewrowym odbywać się może wyłącznie pod 
nadzorem instruktora nauki jazdy, posiadającego uprawnienia w zakresie 
kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna; 
instruktor nadzoruje cały przebieg jazdy próbnej; 

d) instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 1 osoby; 

e) jazda próbna odbywać się może wyłącznie pod nadzorem Pracownika 
Ośrodka, który nadzoruje cały przebieg jazdy próbnej; 



f) Zainteresowany zobowiązany jest użytkować pojazd z zachowaniem zasad 
prawidłowej eksploatacji i stosować się do poleceń opiekuna-Instruktora 
nauki jazdy oraz Pracowników Ośrodka. 

10. 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 OSK na placu 
manewrowym przez Zainteresowanego. W szczególności WORD nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach 
próbnych tj. opiekuna-Instruktora, osób trzecich, ani za szkody powstałe w 
pojazdach OSK  wykorzystywanych do jazd próbnych. 

11. Osoba, której udostępniono plac manewrowy na pojeździe OSK ponosi 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 OSK oraz placu manewrowego. 

12. Osoby korzystające z pojazdów OSK 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, powiadamia 
niezwłocznie Dyrektora WORD oraz może zawiadomić o tym fakcie Policję. 

 
 

§ 2 

 
Ustalenia szczegółowe 

 
1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD 

w Przemyślu zajmuje się: 

a) Dział Obsługi Klienta od poniedziałku do soboty w godzinach jego pracy; 

b) Pracownik Ośrodka od poniedziałku do soboty od zamknięcia Działu 
Obsługi Klienta do godziny 19:oo. 

2. Udostępnianie placu manewrowego odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia 
w Dziale Obsługi Klienta w godzinach wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a, lub 
 u Pracownika Ośrodka w godzinach wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b. 

3. Zapisy na plac manewrowy WORD pojazdem OSK dokonywane są według 
kolejności zgłoszeń jazd próbnych. 

4. Rezerwacja terminu udostępnienia placu manewrowego nie może kolidować z 
innymi rezerwacjami określonymi w harmonogramie jazd próbnych 
ustalonych na dany dzień. 

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jazdy próbnej na pojeździe OSK w Dziale 
Obsługi Klienta jest: 

a) dla OSK nie posiadających podpisanego porozumienia o udostępnianiu 
placu manewrowego WORD – uiszczenie opłaty za korzystanie z placu 
manewrowego oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego jej 
dokonanie oraz zgłoszenie rezerwacji placu manewrowego w danym dniu 
dla określonej kategorii prawa jazdy; 

b) dla OSK posiadających podpisane porozumienie o udostępnianiu placu 
manewrowego WORD – zgłoszenie rezerwacji placu manewrowego w 
danym dniu dla określonej kategorii prawa jazdy 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia pracownik Działu Obsługi Klienta dla 
OSK nieposiadającego porozumienia, wystawia potwierdzenie, według wzoru 



stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu, które należy 
dostarczyć Pracownikowi Ośrodka w dniu odbycia jazdy próbnej. 

7. Dział Obsługi Klienta prowadzi harmonogram jazd próbnych oraz rezerwacji 
dokonanych na podstawie porozumienia o udostępnianiu placu, które 
przekazuje Pracownikowi Ośrodka, najpóźniej do godziny 15.30 w dniu pracy 
Ośrodka. 

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jazdy próbnej na pojeździe OSK przez 
Pracownika Ośrodka jest posiadanie podpisanego z WORD przez OSK 
porozumienia o udostępnianiu  placu manewrowego stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszego Regulaminu oraz dostępność placu manewrowego w 
wybranym terminie. W przypadku OSK, które nie zawarły porozumienia, 
niezbędne jest okazanie Pracownikowi Ośrodka dowodu uiszczenia opłaty oraz 
dostępność placu manewrowego w wybranym terminie. 

9. Wykaz OSK, z którymi zostały zawarte porozumienia, przekazany zostanie 
Pracownikowi Ośrodka niezwłocznie po ich zawarciu. Wykaz ten będzie na 
bieżąco aktualizowany. 

10. Pracownik Ośrodka dla OSK mających podpisane porozumienie, prowadzi 
Rejestr Ewidencji Jazd Próbnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu, który prowadzony jest osobno dla każdego okresu 
rozliczeniowego. 

11. Pracownik Ośrodka po dokonaniu wpisu jazdy próbnej w rejestrze ewidencji 
jazd próbnych, wystawia instruktorowi nauki jazdy uprawnionemu przez OSK 
do podpisywania zgłoszeń jazd próbnych – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i 
rezerwacji terminu jazdy próbnej według wzoru określonego w załączniku nr 4. 

12. Jazdy próbne na placu manewrowym dla kat. AM, A1, A2, A odbywają się w 
środy oraz w wyjątkowych sytuacjach w innych dniach, o ile w tym czasie nie 
odbywają się jazdy próbne na inne kategorie prawa jazdy. W czasie odbywania 
jazd próbnych na kategorie AM, A1, A2, A nie udostępnia się placu 
manewrowego dla innych kategorii prawa jazdy. 

13. Jazdy próbne na placu manewrowym dla kat. AM, A1, A2, A odbywają bez 
udostępnienia przez WORD urządzeń pomiarowych.  

14. Warunkiem udostępnienia placu manewrowego dla odbycia jazdy próbnej 
pojazdem na kat. AM, A1, A2, A niezbędne pozostaje złożenie przez 
Zainteresowanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego Regulaminu. 

15. OSK zobowiązany jest zapewnić Zainteresowanemu odbywającemu jazdę 
próbną odpowiedni strój ochronny, ochraniacze, środki łączności itp. 
wymagane obowiązującymi przepisami dla osób egzaminowanych na prawo 
jazdy kategorii motocyklowych ( AM, A1, A2, A) oraz rękawice ochronne. OSK 
ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie 
jazdy. 

16. Niezapewnienie Zainteresowanemu odpowiedniego stroju ochronnego czy 
środków łączności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, uprawnia 
WORD do odmowy udostępnienia OSK placu zamówionego w 
zarezerwowanym terminie z winy OSK. 

17. Płatności za udostępnianie placu manewrowego dla OSK, które mają 
podpisane porozumienie (a udostępnienie placu nie następuje na podstawie § 
2 ust. 5 lit. a) następuje z dołu, na podstawie zbiorczej faktury wystawianej 
przez WORD po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego. 

18. Miesiąc rozliczeniowy zaczyna się w pierwszego, a kończy ostatniego dnia 
danego miesiąca. 

19. Faktura za udostępnienie placu manewrowego wystawiana jest na podstawie 
Rejestru Ewidencji Jazd Próbnych, przekazanego w pierwszym dniu roboczym 



następnego okresu rozliczeniowego przez Pracownika Ośrodka do Działu 
Finansowo - Księgowego. 

20. Faktury, o których mowa w ust. 17 są sporządzane i wysyłane przez WORD w 
wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej OSK wskazany w 
porozumieniu lub w wyjątkowych sytuacjach w formie papierowej. 

21. OSK jest zobowiązany do zapłaty otrzymanej faktury w terminie 3 dni od jej 
otrzymania.  

22. Opłatę za udostępnienie placu manewrowego należy dokonywać przelewem na 
rachunek bankowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu 
wskazany na stronie internetowej www.wordprzemysl.pl z dopiskiem 
„udostępnienie placu manewrowego”. 

23. OSK, które nie dokonało zapłaty za udostępnianie placu w terminie, o którym 
mowa w ust. 21, nie może prowadzić jazd próbnych na placu manewrowym 
WORD i rezerwować terminów udostępnienia placu, do momentu 
uregulowania wszelkich zaległości. 

24. Za termin zapłaty uznaje się moment, w którym środki finansowe znajdą się na 
rachunku bankowym WORD. 

25. Po upływie terminu płatności faktur, o którym mowa w ust. 21, Dział 
Finansowo-Księgowy WORD przedkłada do Działu Obsługi Klienta listę OSK, 
które nie uiściły opłaty za korzystanie z placu manewrowego WORD 
w poprzednim miesiącu i bieżąco ją aktualizuje, aż do momentu uregulowania 
wszystkich należności. 

26. Okres, w którym można skorzystać z jazd próbnych na placu manewrowym to  
15 minut oraz ich wielokrotność w przypadku kat. B1, B oraz 30 minut lub ich 
wielokrotność w przypadku pozostałych kategorii. 

27. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego z przyczyn 
leżących po stronie WORD: 

a) na wniosek zainteresowanego WORD  dokona zwrotu wpłaconej opłaty za 
skorzystanie z placu manewrowego przelewem na wskazane konto 

b) strony ustalą inny termin skorzystania z placu manewrowego, 
odpowiadający osobie zainteresowanej i OSK.  

28. Zmiany terminu lub rezygnacji z jazdy próbnej można dokonać najpóźniej do 
godziny 15:00 dnia poprzedzającego wyznaczony termin jazdy próbnej. 

29. Osoby korzystające z placu manewrowego powinny stawić się na placu 
manewrowym o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym dniu.  

30. 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 placu manewrowego na zasadach i w celu określonym 
niniejszym Regulaminem w terminie uzgodnionym z WORD, 

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 placu manewrowego, 

http://www.wordprzemysl.pl/


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

d) okazania dokumentu tożsamości pracownikowi WORD i legitymacji 
instruktora, 

e) korzystania z placu manewrowego wyłącznie w celu przeprowadzania jazd 
próbnych przez osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami w zakresie wykonania zadań przewidzianych dla poszczególnych 
kategorii prawa jazdy wynikających z Rozporządzenia. 

f) korzystania z placu manewrowego z zachowaniem zasad szczególnej 
ostrożności, 

g) nie zaśmiecania placu manewrowego, 
h) stosowania się do ustnych poleceń pracownika WORD, 
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 został udostępniony, 
k) pozostawienia placu manewrowego w stanie niepogorszonym, 
l) pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas lub w związku z 

korzystaniem z placu manewrowego. 
3. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi WORD przysługuje 

prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu, jaki 
pozostał do zakończenia okresu, na jaki 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


