Załącznik do Zarządzenia Nr ….
Dyrektora WORD we Włocławku

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
dotyczący części praktycznej egzaminów państwowych przeprowadzanych pojazdami OSK
Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami
(t.j. Dz.U.z 2014r. poz.600 ze zm.)
ustala się regulamin wewnętrzny
dotyczący
praktycznej części egzaminów państwowych
przeprowadzanych pojazdami OSK
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
we Włocławku.

Postanowienia wstępne
§1
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) egzamin – praktyczna część egzaminu państwowego prowadzona pojazdem OSK
2) regulamin – regulamin wewnętrzny dotyczący części praktycznej egzaminów państwowych
przeprowadzanych pojazdami OSK w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku,
3) ustawa – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t.j.Dz.U.z 2014r. poz. 600 ze
zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003r. poz. 262 ze zm.)
5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. 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 2012r. poz. 995 ze zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (Dz.U z 2007r. Nr 186 poz.1322 ze zm.)
§2
Regulamin określa:
1) warunki zapisu na egzamin, o którym mowa w § 1 pkt 1 regulaminu.
2) warunki, tryb i zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w § 1 pkt 1 regulaminu.
Warunki zapisu na egzamin
§3
Osoba wyrażająca chęć zdawania części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem OSK podczas
ustalania terminu egzaminu składa wniosek, o którym mowa w art.53 ust.4a ustawy - załącznik nr 1do
regulaminu, oraz oświadczenie, o którym mowa w art.53a ust.1 - załącznik nr 2 do regulaminu.

Warunki, tryb i zasady przeprowadzania egzaminu
§4
1. Pojazdy OSK służące do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego muszą spełniać
warunki określone w aktach prawnych, o których mowa w § 1 pkt 3-6 regulaminu.
2. Informacja o terminie egzaminu, o którym mowa w § 1 pkt 1 regulaminu jest przekazywana do Wydziału
Organizacji i BRD przez pracownika Sekcji Obsługi Klienta i Szkoleń ustalającego termin tego egzaminu.
3. Wydział Organizacji i BRD przygotowuje kartę kontroli pojazdu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
regulaminu.
4. Karta kontroli pojazdy jest przekazywana:
- pracownikowi wyznaczonemu do obsługi SR, który sprawdza system rejestrujący przebieg egzaminu,
jeżeli przepisy prawa takiej rejestracji wymagają,
- pracownikowi obsługi, który sprawdza dokumenty pojazdu,
stan techniczny pojazdu
i dostosowanie do wymagań egzaminacyjnych.
5. Karta kontroli pojazdu podpisana przez osoby, o których mowa w §4 pkt 4 regulaminu przekazywana jest
do Sekcji Organizacji Egzaminów, gdzie ogólny stan techniczny pojazdu i jego przystosowanie do
wymagań egzaminacyjnych ocenia egzaminator, który będzie przeprowadzał egzamin tym pojazdem.
6. Wnioski osób zdających, oświadczenia OSK i karty kontroli pojazdu po egzaminie przekazywane są
do Sekcji Obsługi Klienta i Szkoleń, gdzie są przechowywane.
Postanowienia końcowe
§5
1. Pojazd OSK, którym będzie przeprowadzana część praktyczna egzaminu państwowego, wskazany we
wniosku osoby zdającej i oświadczeniu OSK musi być podstawiony do WORD Włocławek w dniu egzaminu
30 minut przed godziną egzaminu (dzień i godzina egzaminu wynika z zaświadczenia o wyznaczeniu
terminu egzaminu) i odebrany niezwłocznie po egzaminie.
2. Warunki odmowy udostępnienia pojazdu przez OSK, który wcześnie złożył oświadczenie, o którym mowa
w art.53a ust.1 ustawy oraz konsekwencje z tego wynikające określone zostały w art. 53a ust.2 i ust.3.
ustawy.
3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu pojazdem OSK z przyczyn niezależnych od
OSK i nie leżących po stronie WORD, osoba zdająca ma prawo przystąpić do egzaminu pojazdem
będącym w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
W przypadku odmowy dodatkowy koszt przeprowadzenia egzaminu jest pokrywany przez osobę zdającą.
4. Konsekwencje uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej egzaminu przy ustaleniu całego
egzaminu przez osobę składającą wniosek określone zostały w art.53a ust.4 ustawy.

