Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora WORD we Włocławku
Nr 5/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

Regulamin wynajmu placu manewrowego przy Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego we Włocławku.

1. WORD we Włocławku w celu zmniejszenia stresu osób przystępujących do
egzaminów państwowych na prawo jazdy daje Ośrodkom Szkolenia Kierowców
możliwość wynajmu placu manewrowego w celu szkolenia kandydatów na
kierowców.
2. Plac manewrowy WORD we Włocławku może być wynajmowany tylko
i wyłącznie w czasie, kiedy nie odbywają się na nim egzaminy osób ubiegających
się o prawo jazdy.
3. Wynajmu placu mogą dokonywać tylko Ośrodki Szkolenia Kierowców.
4. WORD

we

Włocławku

zapewnia

infrastrukturę

zgodną

z

zasadami

przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w zakresie kategorii
AM, A, A1, A2, B, BE, C, CE, T prawa jazdy, oraz obsługę techniczną
odpowiedzialną za ład porządek i ustawienie placu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. W celu określenia terminu i czasu wynajęcia placu manewrowego w WORD
uprawniony przedstawiciel OSK musi zgłosić się do Wydziału Organizacji
Egzaminów i Obsługi Klienta oraz dokonać wpłaty na konto WORD we
Włocławku.
6. Opłata za korzystania z placu manewrowego WORD we Włocławku w czasie 15
min.:
AM

A, A1, A2

B

BE

C

CE

T

15 zł.

15 zł.
Z
pomiarem
prędkości
40 zł.

15 zł.

15 zł.

20 zł.

20 zł.

15 zł.

20 zł.

-----------

22 zł.

22 zł.

27 zł.

30 zł.

22 zł.

Pojazdem
OSK

Pojazdem
WORD

7. Czasem minimalnym, na jaki odbywa się wynajem jest 15 minut. Czas wynajmu
to wielokrotność 15 minut.

8. Po wykupieniu 180 minut w danym miesiącu OSK otrzymuje 10% zniżki na
zakup kolejnych minut w danym miesiącu.
9. Przy wynajęciu pojazdów WORD – Ośrodek Szkolenia Kierowców oświadcza, że
osoba, która będzie szkolona na placu manewrowym WORD ukończyła szkolenie
podstawowe.
10. Najemca odpowiada za szkody w infrastrukturze WORD powstałe w wyniku
wynajmu. Stwierdzenia szkody dokonuje pracownik obsługi placu. Najemca jest
obciążany finansowo za straty WORD we Włocławku.
11. Wynajem odbywa się według ramowego harmonogramu wyznaczonego przez
WORD we Włocławku w czasie, gdy na placu manewrowym nie odbywają się
egzaminy osób ubiegających się o prawo jazdy.
12. Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu określa zasady dotyczące wynajmu
placu manewrowego i pojazdów WORD.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
wynajmu placu manewrowego

Zasady obowiązujące podczas wynajmu
placu manewrowego i pojazdów WORD
Zasady dotyczące Ośrodków Szkolenia Kierowców.
1. Przedstawiciele OSK i osoby im towarzyszące na placu manewrowym mają
obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi placu
manewrowego.
2. Wynajem odbywa się w określonych godzinach i spóźnienie nie wydłuża czasu w
którym odbywa się wynajem.
3. Podczas wynajmu dotyczącego jedynie placu manewrowego czas wynajmu
rozpoczyna się do wjazdu na plac manewrowy a kończy w chwili jego
opuszczenia.
4. Podczas wynajmu placu manewrowego z pojazdem WORD wynajem rozpoczyna
się w chwili przekazania kluczyków do pojazdu a kończy w kończy w chwili
zwrotu kluczyków po odstawieniu pojazdu we wskazane miejsce.
5. Jeżeli wynajem rozpoczyna się z opóźnieniem wynikającym z winy WORD, trwa
przez wykupioną ilość minut.
6. OSK odpowiada za szkody w infrastrukturze WORD powstałe w wyniku
wynajmu.
7. W przypadku wynajmu pojazdów WORD przedstawiciele OSK odpowiedzialni są
za to aby osoby używające pojazdów do jazd szkoleniowych ukończyły szkolenie
podstawowe.
Zasady dotyczące ustalania terminów wynajmu placu manewrowego.
14. Plac manewrowy WORD we Włocławku może być wynajmowany tylko
i wyłącznie w czasie, kiedy nie odbywają się na nim egzaminy osób ubiegających
się o prawo jazdy.
15. Wynajmu placu manewrowego może

dokonać przedstawiciel OSK po

wcześniejszym uiszczeniu stosownej opłaty – zgodnie z cennikiem.
16. Koniec okresu najmu nie może przypadać po godzinie 19.00.

17. W czasie wynajmu placu dla kat. motocyklowych na placu manewrowym nie
może odbywać się wynajem dla pojazdów innych kategorii.
18. Pracownicy dokonujący zapisów na wynajem placu manewrowego przed końcem
dnia pracy przekazują pracownikom obsługi placu manewrowego listę
zapisanych OSK z wyszczególnieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia
wynajmu, typu wynajmu oraz kategorii używanego pojazdu.

Zasady dotyczące pracowników obsługi placu manewrowego.
1. Pracownicy

obsługi

placu

manewrowego

pilnują

porządku

na

placu

manewrowym, harmonogramu wynajmów oraz właściwego ustawienia torów.
2. W przypadku wynajmów pojazdów WORD przekazują i odbierają kluczyki do
pojazdów od przedstawicieli OSK.
3. Po zakończeniu wynajmu pojazdu WORD sprawdzają wizualny stan pojazdu.
W przypadku wystąpienia szkód w infrastrukturze WORD wypełniają stosowny
protokół i uzyskują na nim podpis przedstawiciela OSK.
4. Pracownicy obsługi przygotowują pojazdy do wynajmu i ustawiają je na palcu
manewrowym przed budynkiem WORD.
5. Odbiór pojazdów następuje z tego samego miejsca, z którego zostały wydane.
6. Pracownicy obsługi na przekazanym harmonogramie wynajmów uzyskują
potwierdzenie wynajmu od przedstawicieli OSK.
7. W kolejnym dniu roboczym wypełniony harmonogram jest przekazywany
właściwemu pracownikowi WOEIOK.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie szeroko
rozumiane zasady współżycia społecznego, dobra wola i oczekiwana od wszystkich
stron chęć porozumienia.

