Załącznik

do Zarządzenia nr 1112013
Dyrektora WORD we Włocławku
z dnia 20.09.2013r.

REGULAMIN
Dotyczący

zasad przyjmowania dokumentów i ustalania terminów egzaminów
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku

państwowych

§1
I. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy
informuje
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku o numerze
identyfikującym
profil kandydata na kierowcę (PKK) umieszczonym w systemie
teleinformatycznym , o którym jest mowa w przepisach wydanych na podstawie
art.20 ust.I pkt 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30
poz. 151 z dnia 1O lutego 2011 roku z późń . zm.) oraz dołącza:

1. pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego
z podaniem jego imienia i nazwiska instruktora -dotyczy tylko zainteresowanych.
2. pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do
rodzaju schorzenia o udział dodatkowego egzaminatora , który będzie nadzorował ten
egzamin- dotyczy osób zainteresowanych.
3. Dowód opłaty za egzamin
II Jeżeli kandydat rozpoczął szkolenie przed dniem 19.01.2013r
dokumenty:

składa następujące

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
3. fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy w taki
sposób aby ukazywał głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym
uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia;
4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
5. orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
w zakresie kategorii: C, Cl , Cl+E, C+E, D, Dl , Dl +E, D+E;
.
6. zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów na kierowców;
7. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyło się 18 lat
8. kserokopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego (dotyczy tylko osób
rozszerzających posiadane uprawnienia) ;
9. kserokopie karty pobytu (dołącza tylko cudzoziemiec);
1O. pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego
z podaniem jego imienia i nazwiska - dotyczy tylko zainteresowanych;
11. pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do
rodzaju schorzenia o udział dodatkowego egzaminatora , który będzie nadzorował ten
egzamin- dotyczy osób zainteresowanych.

§2
Osoba zapisująca się
na egzamin państwowy jest zobowiązana przedstawić jeden
z wymienionych dokumentów potwierdzających tożsamość : dowód osobisty, paszport lub
kartę po bytu.
§3
1. Dokumenty

może również złożyć

wcześniejszym

przedstawieniu

i ustalić termin egzaminu inna osoba po
dokumentu tożsamości
osoby zapisywanej na

egzamin.
§4
Termin egzaminu
dokumentów .

może być

wyznaczony osobie tylko pod warunkiem

złożenia

wymaganych

§5
I.Termin egzaminu może być uzgodniony telefoniczne tylko po wcześniejszym
dostarczeniu wymaganych dokumentów w sytuacji gdy w momencie zapisu osobie nie
pasował zaproponowany przez WORD termin lub innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach
§6
1. Osoba, której wyznaczono termin egzaminu może dokonać rezygnacji nie później niż
na 2 dni robocze od wcześniej ustalonego terminu egzaminu.
2. Po upływie terminu o którym mowa w ust.1 , bezkosztowa zmiana terminu egzaminu
jest niemożliwa(Rozp.Min. Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
9 kwietnia 2013 roku Dz.U. 2013 r. poz.476)
3. Zasady rezygnacji:
a) Rezygnacji z egzaminu można dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed
planowanym terminem egzaminu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
b) Rezygnacja przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej.
c)

Rezygnację można złożyć osobiście ,

faxem (54/233 09 60) lub przesłać
e-mailem(zeskanowany tekst rezygnacji) na adres: sekretariat@word.wloclawek.pl

d) Rezygnacja musi zawierać dokładne dane
z terminem i godziną egzaminu

umożliwiające weryfikację

kandydata wraz

§7
W sprawach nieuregulowanych w
prawa.

zarządzeniu mają zastosowanie obowiązujące

przepisy

ielewski

