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Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy  

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie rygorów i 

ograniczeń związanych ze stanem epidemii 

 

I. Zasady ogólne dotyczące egzaminów. 

 

1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie 

zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczki i 

rękawiczki. 

2. Osoba przystępująca do egzaminu przed przystąpieniem do egzaminu ma obowiązek 

wypełnić i podpisać „Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo 

jazdy”. Analiza informacji zawartych w Oświadczeniu jest postawą do dopuszczenia 

do egzaminu na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w 

przypadku oceny, iż udział zadającego w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób 

pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić egzaminowania 

takiej osoby. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu  

w późniejszym terminie. 

3. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo 

do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną bez konsekwencji utraty 

opłaty za egzamin. 

4. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba zostanie poddana kontrolnemu 

pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższenia 

temperatury (tj. temperatury w wysokości równej lub przekraczającej 37,5˚C), kaszlu 

lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach może odmówić 

przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin. W przypadku 

stwierdzenia podwyższenia temperatury pomiar należy jednokrotnie powtórzyć po 

upływie min. 5 minut od pierwszego pomiaru.  

5. Ustalanie terminów egzaminów odbywa się poprzez zapisy on-line  

w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego (wobec osób, których 

egzaminy zostały odwołane). Ustalanie terminów egzaminów w Ośrodku odbywa się 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

wizyty telefonicznie, przy odpowiednim zastosowaniu zasad, o których mowa w ppkt. 

1 i 4. 

6. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu oraz 

osoby zapisujące się na egzamin. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka 

osób towarzyszących osobom egzaminowanym za wyjątkiem sytuacji udziału w 

egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach 

przewidzianych szczegółowymi przepisami. Instruktorzy biorący udział na wniosek 

osoby egzaminowanej w części praktycznej egzaminu państwowego, mogą 

uczestniczyć tylko w części egzaminu odbywającącej się na placu manewrowym. 

7. W przypadku egzaminów praktycznych na pojazdach podstawianych przez OSK  

w zakresie kat.: A, A2, A1, AM dopuszczalne jest wyłącznie używanie dostarczonych 

przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków. Łączność między egzaminowanych 

i egzaminatorem odbywa się przy pomocy łączności telefonicznej (z użyciem zestawu 

do komunikacji) dostarczonej przez zdającego. 



8. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń  

i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku. 

 

II. Instrukcja obsługi pojazdów egzaminacyjnych. 

 

1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na 

egzaminatora obowiązek używania łącznie: maseczki ochronnej, rękawic ochronnych 

oraz przyłbicy dostarczonych przez WORD. 

2. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny egzaminator odstawia pod 

garaż i dokonuje wstępnej dezynfekcji. Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, 

koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię 

zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji 

fotela kierowcy i pasażera, elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, 

obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika 

w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika. Materiały 

użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym worku przypisanym do pojazdu 

egzaminacyjnego. 

3. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek egzaminatora, egzaminatora 

nadzorującego lub dyrektora – pojazd może zostać poddany dodatkowym 

czynnościom odkażającym. 

4. Pojazdy uczestniczące w egzaminach będą podlegały dodatkowemu odkażaniu przez 

pracowników działu technicznego nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny. 

5. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik  

z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki. 

6. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej 

AM, A1, A2, A należy odstawić pod garaż, gdzie będzie on podlegał dezynfekcji. 

Pracownik działu technicznego ma obowiązek zdezynfekować: kierownicę oraz 

elementy sterowania , stacyjkę oraz kluczyk, dźwignie sprzęgła i hamulca ręcznego, 

siedzisko. 

7. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji, opisane w pkt.3-7, należy zabezpieczyć  

i składać w oddzielnym pojemniku. 

 

 

III.  Zasady organizowania i przeprowadzania kursów i szkoleń 

 

 

Zasady, o których mowa w pkt. I ppkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 stosuje się odpowiednio do osób 

uczestniczących w kursie lub szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 


