WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHU
ul. Piotra Wysockiego 28; 58-304 Wałbrzych

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
oraz Oddziałach Terenowych w Świdnicy i Kłodzku, zwanym dalej WORD,
w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii
Zasady ogólne
1. Osoby przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie
zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczki
i rękawiczki. Obowiązek ten dotyczy również interesantów WORD.
2. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma
prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu, bez
konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
3. Po wejściu do pomieszczeń WORD, każda osoba ma obowiązek odkazić dłonie
zabezpieczone rękawiczkami w miejscu w tym celu udostępnionym.
4. Osoba przystępująca do egzaminu przed jego rozpoczęciem ma obowiązek wypełnić
„Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz „Oświadczenie osoby przystępującej do
egzaminu państwowego na prawo jazdy”. Analiza informacji zawartych w Ankiecie
oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu
na prawo jazdy. WORD w przypadku oceny, iż udział zdającego w egzaminie może
nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, ma
prawo odmówić egzaminowania takiej osoby. Opłata za egzamin podlega wówczas
zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
5. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba ma obowiązek dodatkowo odkazić
dłonie zabezpieczone rękawiczkami specjalnym preparatem udostępnionym przez
egzaminatora

oraz

zostanie

poddana

kontrolnemu

pomiarowi

wysokości

temperatury ciała. W przypadku odmowy odkażenia lub stwierdzenia wyraźnych
oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, itd.) oraz

podwyższenia temperatury ciała powyżej 370 C, WORD ma prawo odmówić
przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za tenże egzamin. Jeżeli
w trakcie trwania egzaminu egzaminator stwierdzi u osoby zdającej występowanie
wyraźnych oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła,

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHU
ul. Piotra Wysockiego 28; 58-304 Wałbrzych

itd.) egzamin zostanie przerwany.

6. W Biurze Obsługi Klienta może przebywać tylko jedna osoba na jedno czynne
okienko kasowe. Zaleca się unikania osobistych wizyt i ustalania terminów
egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub poprzez procedurę zapisu
telefonicznego.
7. Wstęp na teren ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub
załatwiające sprawę zapisu w BOK. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie
Ośrodka osób towarzyszących osobom egzaminowanym z wyjątkiem sytuacji
udziału w egzaminie instruktora nauki jazdy, tłumacza przysięgłego lub tłumacza
języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami.
8. Do odwołania nie będą przeprowadzane egzaminy praktyczne w Oddziałach
Terenowych WORD w Świdnicy oraz Kłodzku.
9. W przypadku egzaminów praktycznych na pojazdach podstawianych przez OSK
w zakresie kat: AM, A1, A2, A dopuszczane jest wyłącznie używanie dostarczonych
przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków wyposażonych w system
łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionego
systemu łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się
wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności
krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem zestawu do komunikacji) dostarczonej
przez zdającego.
10. Osoby oczekujące na egzamin powinny bezwzględnie stosować się do poleceń
i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku.

