REGULAMIN
udostępniania placu manewrowego WORD w Wałbrzychu
w celu przeprowadzania jazd próbnych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, mając na uwadze konieczność
ciągłego podnoszenia standardu obsługi klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
osób zdających egzamin państwowy, wprowadza możliwość odbycia jazd pojazdami
szkoleniowymi po placach manewrowych WORD w Wałbrzychu.
§1
Słowniczek pojęć
Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Wałbrzychu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki odpłatnego
udostępnienia placu manewrowego w celu przeprowadzania jazd próbnych.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) „WORD”, należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Wałbrzychu oraz oddziały terenowe w Kłodzku i Świdnicy,
b) „placu manewrowym”, należy przez to rozumień stanowisko lub zespół stanowisk
wchodzących w zakres zadań egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy
a znajdujące się na placu manewrowym WORD, które spełniają wymagania określone
w tabeli nr 10 i 11 Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 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), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
c) „OSK”, należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolenia Kierowców, występujący
jako najemca placu manewrowego, działający na podstawie Ustawy o kierujących
pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341 z późn.zm.),
zwaną 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,
d) „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 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), stawiane pojazdom
przeznaczonym do szkolenia i egzaminowania,
e) „pojeździe WORD” należy przez to rozumieć pojazd będący w prawnej dyspozycji
WORD, 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 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), stawiane pojazdom
przeznaczonym do szkolenia i egzaminowania,
f) „jeździe próbnej”, należy przez to rozumieć jazdę osób, mającą na celu podniesienie
umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia pojazdów, przeprowadzaną przez
i 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 prowadzona
jest jazda próbna, działającej na podstawie Ustawy o kierujących pojazdami wpisaną do
ewidencji instruktorów prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na miejsce
jej zamieszkania,
h) „osobie realizującej jazdę próbną”, należy przez to rozumieć osoby, które realizują jazdę
próbną przeprowadzaną przez i pod nadzorem instruktora OSK,
i) „breloczek dostępowy” specjalny elektroniczny klucz kodowy umożliwiający dostęp do
placu manewrowego tylko w Wałbrzychu przy ul. Kasprzaka.
§2
Postanowienia ogólne
1. WORD może udostępnić plac manewrowy lub jego część do odpłatnego używania
Ośrodkom Szkolenia Kierowców lub osobom ubiegającym się o uprawnienia do
kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi w celu przeprowadzania jazd
próbnych w zakresie wykonania zadań obowiązujących podczas części praktycznej
egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym, wykonywanych na
placu manewrowym, określonych w Rozporządzeniu.
2. WORD może udostępnić plac manewrowy lub jego część wraz z pojazdem WORD do
odpłatnego używania wyłącznie instruktorom nauki jazdy w celu przeprowadzania jazd
próbnych w zakresie wykonania zadań obowiązujących podczas części praktycznej

egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym, wykonywanych na
placu manewrowym, określonych w Rozporządzeniu.
3. WORD udostępnia wyłącznie plac manewrowy, jego część oraz pojazd w celu
przeprowadzenia jazd próbnych, bez żadnych innych elementów wyposażenia placu.
4. Zasady i warunki udostępnienia placu manewrowego, jego części lub pojazdu do używania
określa niniejszy Regulamin. Jeśli w niniejszym Regulaminie mowa jest o placu
manewrowym, należy przez to rozumieć również część placu manewrowego.
5. Osoba, która deklaruje chęć skorzystania z placu manewrowego, zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Plac manewrowy udostępniany jest odpłatnie. Cennik opłat za udostępnienie placu
manewrowego znajduje się w załączniku Nr 1 do Regulaminu udostępniania placu
manewrowego należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.
7. Pojazd WORD udostępniany jest odpłatnie. Cennik opłat za udostępnienie pojazdu
znajduje się w złączniku Nr 1 do Regulaminu udostępniania placu manewrowego
należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.
8. Udostępnianie placu manewrowego oraz pojazdu może zostać zawieszone przez WORD
w dowolnym czasie.
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,
b) pojazd OSK wykorzystywany do przeprowadzenia jazdy próbnej powinien posiadać
ważne ubezpieczenie OC, 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) nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia w jeździe próbnej innych osób, niż osoba
zgłaszająca się celem korzystania z placu manewrowego oraz wskazany instruktor nauki
jazdy.
10. Udostępnienie pojazdu odbywa się na następujących zasadach:
a) pojazd udostępniany jest instruktorowi nauki jazdy,
b) pojazd udostępniany jest tyko w zakresie kategorii B prawa jazdy na minimum
30 minut,

c) najemca pojazdu oświadcza, iż pojazd jest sprawny technicznie,
d) przed udostępnieniem pojazdu instruktor zobowiązany jest okazać legitymację
instruktora nauki jazdy,
e) instruktor nauki jazdy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo osoby korzystającej
z pojazdu oraz wszelkie zdarzenia powstałe podczas jazdy próbnej,
f) instruktor nauki jazdy ponosi odpowiedzialność za wynajęty pojazd.
11. Plac manewrowy może zostać udostępniony tylko 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 i kursy
organizowane przez WORD, których część praktyczna wiąże się z wykorzystaniem placu
manewrowego.
12. WORD udostępnia plac manewrowy:
a) na podstawie stałej umowy najmu: w Wałbrzychu,
b) doraźnie: w Kłodzku, Świdnicy oraz Wałbrzychu.
13. W przypadku udostępnienia placu manewrowego na podstawie stałej umowy, szczegółowe
warunki korzystania z placu manewrowego oraz zasady rozliczeń określa odrębna umowa
najmu.
14. WORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie,
jak i na mieniu, powstałe w związku lub podczas korzystania z placu manewrowego przez
osoby, którym plac został udostępniony oraz z związku lub podczas korzystania z pojazdu
przez instruktora, któremu został udostępniony pojazd. W szczególności WORD nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach próbnych,
ich opiekunów, instruktorów nauki jazdy i jakichkolwiek innych osób trzecich, ani za
szkody powstałe w pojazdach wykorzystywanych do jazd próbnych.
15. W przypadku wyrządzenia szkody przez wynajmującego na mieniu WORD, Ośrodek
powoła odpowiedniego rzeczoznawcę dla sporządzenia operatu szacunkowego w celu
likwidacji szkody. Koszty sporządzenia wyceny obciążają wynajmującego.
16. Osoba korzystająca z placu manewrowego w trakcie jazdy próbnej nie może 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 instruktor nadzorujący jazdę próbną znajduje się pod wpływem alkoholu,
środków odurzających albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego
pojazdem, pracownik WORD lub osoba wyznaczona przez WORD przerwie jazdę próbną
oraz zawiadomi o tym fakcie Policję.

17. Zabrania się podmiotowi wynajmującemu plac manewrowy korzystania z przyczep
samochodowych i rolniczych będących w dyspozycji WORD, które znajdują się na placu
manewrowym.
§3
Zasady udostępniania placu manewrowego
1. Udostępnienie placu manewrowego odbywa się na następujących zasadach:
a) jazda próbna na placu manewrowym może się odbywać tylko pod nadzorem
instruktora,
b) instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 1 osobę.
2. Podczas przeprowadzania jazdy próbnej na placu manewrowym mogą przebywać
wyłącznie osoby wykonujące jazdy próbne, instruktorzy nadzorujący te jazdy oraz osoby
nadzorujące ich prawidłowy przebieg,
3. OSK, którym udostępniono plac manewrowy, ponoszą pełną odpowiedzialność za
wszelkie szkody, zarówno na osobie, jaki i w mieniu (w tym WORD i innych osób),
powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego. W razie powstania
szkody przedstawiciel OSK zobowiązany jest wypełnić formularz zobowiązania oświadczenia, którego wzór określa Załącznik nr 3 do Regulaminu
§4
Przepisy porządkowe
1. Zabrania się na terenie WORD, w tym w obrębie placu manewrowego:
a) wprowadzania do obrotu i spożywania napojów alkoholowych, zgodnie z art. 14 Ustawy
z dnia 27 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku, poz.487 z późn. zm.),
b) wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych,
prekursorów lub środków zastępczych oraz ich używania, zgodnie z Ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852),
c) przebywania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, w stanie po zażyciu
środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,
d) wnoszenia

na

teren

placu

manewrowego

niebezpiecznych

przedmiotów,

w tym ostrych narzędzi, broni palnej.
2. W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 1, osoba upoważniona informuje o tym fakcie Policję.
3. W razie wystąpienia przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, OSK, który wynajął plac

manewrowy, nie może żądać zwrotu zapłaty za wynajem placu.
§5
Organizacja najmu placu manewrowego
I.

Zasady ogólne

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość doraźnego najęcia placu manewrowego,
w godzinach niezarezerwowanych przez innych Najemców.
2. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD zajmuje się
Dział Obsługi Klienta WORD w Wałbrzychu i Oddział Terenowy w Kłodzku i Świdnicy.
3. Zapisy na jazdy próbne prowadzone są według kolejności zgłoszeń.
4. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę po placu WORD jest:
a) dokonanie wpłaty kartą płatniczą w Dziale Obsługi Klienta WORD lub przelewem na
rachunek

bankowy

prowadzony

przez

Santander

Consumer

Bank

SA

Nr 87 1090 2271 0000 0005 8400 0501,
b) dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
5. Wypełnioną kartę i potwierdzenie wygenerowane elektronicznie wykonania opłaty OSK
może przesłać mailem na adres:
a) dok@word.walbrzych.pl - dotyczy Wałbrzycha,
b) otklodzko@word.walbrzych.pl - dotyczy Kłodzka,
c) otswidnica@word.walbrzych.pl – dotyczy Świdnica.
6. Prawidłowo wypełniona oraz zatwierdzona Karta Zgłoszenia (Załącznik Nr 2 do
Regulaminu udostępniania placu manewrowego należącego do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Wałbrzychu) stanowi potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i żądanego
terminu.
7. Warunkiem przystąpienia do jazdy po placu jest:
a) wyznaczenie terminu jazdy przez Dział Obsługi Klienta WORD,
b) obecność i okazanie dokumentu tożsamości przez instruktora (legitymacja instruktora
nauki jazdy),
c) udostępnienie będącego w dyspozycji WORD pojazdu do odbycia jazdy o wyznaczonej
godzinie,
8. W przypadku braku spełnienia wymagań określonych w Regulaminie, plac manewrowy
oraz pojazd będący w dyspozycji WORD nie zostanie udostępniony.
9. Czas, w którym można korzystać z placu manewrowego to wielokrotność 30 minut.

10. W przypadku braku możliwości korzystania z palcu manewrowego z przyczyn leżących
po stronie WORD zostanie dokonany zwrot wniesionej opłaty za niewykorzystanie palcu
manewrowego przelewem, na wskazane przez OSK konto lub strony ustalą inny termin
korzystania z placu manewrowego.
11. W przypadku niewykorzystania placu manewrowego z przyczyn leżących po stronie OSK
w wyznaczonym terminie, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku spóźnienia się instruktora lub osoby mającej realizować jazdę próbną, czas
korzystania z placu manewrowego ulega zmniejszeniu stosownie do czasu spóźnienia.
II. Zasady dotyczące użytkowania klucza kodowego. Dotyczy palcu manewrowego
w Wałbrzychu przy ul. Kasprzaka.
1. Wynajmujący otrzymuje specjalny klucz kodowy „breloczek dostępowy” służący
do uruchomienia elektrycznie sterowanej bramy wjazdowej w celu wjazdu oraz wyjazdu
z placu manewrowego:
a) od pracownika Działu Obsługi Klienta w przypadku wykupienia jazdy szkoleniowej
przed rozpoczęciem egzaminów państwowych na prawo jazdy w danym dniu,
b) od pracownika Działu Technicznego w przypadku wykupienia jazdy szkoleniowej po
zakończeniu egzaminów państwowych na prawo jazdy w danym dniu.
2. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić breloczek dostępowy:
a) pracownikowi Działu Obsługi Klienta w przypadku wykupienia jazdy szkoleniowej przed
rozpoczęciem egzaminów państwowych na prawo jazdy w danym dniu,
b) pracownikowi Działu Technicznego w przypadku wykupienia jazdy szkoleniowej po
zakończeniu egzaminów państwowych na prawo jazdy w danym dniu.
3. W celu wjazdu na plac manewrowy należy breloczek dostępowy zbliżyć do czytnika
znajdującego się po prawej stronie bramy wjazdowej, a w celu wyjazdu należy breloczek
dostępowy zbliżyć do czytnika znajdującego się na budynku portierni.
4. Brama zamyka się automatycznie po upływie 20 sekund od pełnego otwarcia. Każdy
przejazd w świetle bramy powoduje wznowienie odliczania 20 sekund.
5. Dla OSK, które posiadają zawarte stałe umowy na wynajem placu manewrowego WORD
udostępni

odpowiednią

ilość

breloczków

dostępowych

dla

każdego

pojazdu

szkoleniowego, zgodnie z informacją przekazaną do Działu Obsługi Klienta.
6. Breloczek dostępowy jest zaprogramowany na ustalone godziny.
7. Wynajmujący zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustalonych godzin najmu
oraz czasu szkolenia.

8. Przedłużenie jazdy szkoleniowej przez Wynajmującego ponad ustaloną godzinę najmu
powoduje blokadę bramy wjazdowej i tym samym uniemożliwia wyjazd z palcu
manewrowego.
9. Przekroczenie czasu korzystania z placu manewrowego będzie skutkowało naliczeniem
kary w wysokości 100,- zł brutto.
10. W sytuacjach zagrażających życiu, otwarcie bramy wjazdowej jest możliwe za pomocą
wyłącznika bezpieczeństwa znajdującego się na budynku portierni.
11. Nieuzasadnione użycie wyłącznika bezpieczeństwa będzie skutkowało naliczeniem kary w
wysokości 200,- zł netto.
12. Zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie breloczka dostępowego będzie skutkowało
naliczeniem opłaty w wysokości 100,00 zł netto za każdą udostępnioną sztukę.
13. Każdy breloczek dostępowy jest przypisany do użytkownika oraz określonego pojazdu.
Zabrania się udostępniania, wymiany lub zamiany breloczka dostępowego.
14. WORD w Wałbrzychu udostępnia Wynajmującemu specjalny numer telefonu

536 881 074 gdzie należy zgłaszać wszelkie trudności związane z wjazdem lub
opuszczeniem placu manewrowego.
§6
Prawa i obowiązki stron
1. Osoby korzystające z placu manewrowego mają prawo do:
a) korzystania z placu manewrowego na zasadach i w celu określonym w niniejszym
Regulaminie, w terminach uzgodnionych z WORD,
b) składania pisemnych uwag, skarg a także wniosków do Dyrektora WORD za
pośrednictwem Działu Obsługi Klienta WORD,
2. Osoby korzystające z placu manewrowego mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
b) punktualnego stawienia się na plac manewrowy w wyznaczonej dacie i godzinie,
c) posiadania przy sobie i okazywania na żądanie pracownika WORD dokumentu
tożsamości, legitymacji instruktora,
d) korzystania z placu manewrowego wyłącznie w zakresie kategorii prawa jazdy,
w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna,
e) niezaśmiecania lub niszczenia placu manewrowego,
f) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie WORD,

g) opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, na
jaki plac manewrowy został udostępniony,
h) pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas lub w związku z korzystaniem z placu
manewrowego,
i) przestrzegania kultury osobistej oraz zasad współżycia społecznego w stosunku do
innych osób przebywających na placu manewrowym.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi WORD przysługuje prawo nakazania
opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu, jaki pozostał do zakończenia
okresu, na jaki plac manewrowy został udostępniony.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy związane z udostępnieniem placu manewrowego oraz organizacją jazd
próbnych należy kierować do Działu Obsługi Klienta WORD.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i Ustawy o Kierujących
Pojazdami oraz przepisów wykonawczych do tych Ustaw.
3. Tracą moc wszystkie poprzednio obowiązujące Regulaminy.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
1. Cennik wynajmu placu manewrowego.
2. Krata zgłoszenia.
3. Zobowiązanie do pokrycia szkód wyrządzonych w związku z korzystaniem z placu
manewrowego WORD
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