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Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz szkoleń  

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie 
w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii 

I. Zasady ogólne dotyczące egzaminów. 
1. Osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia powinna zgłosić się na egzamin/szkolenie w dobrym 

stanie zdrowia oraz bezwzględnie powinna być wyposażona we własne środki ochrony osobistej, 
tj. maseczki i nieużywane rękawiczki ochronne zakładane po wcześniejszym zdezynfekowaniu 
rąk w obecności upoważnionego pracownika . Egzaminator ma obowiązek używania przyłbicy, 
maseczki i rękawic ochronnych, natomiast wykładowca/pracownik WORD ma obowiązek 
używania maseczki i rękawic ochronnych, w które są wyposażani przez pracodawcę                    
w odpowiedniej ilości. 

2. Osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej przed 
przystąpieniem do egzaminu/szkolenia ma obowiązek wypełnić i podpisać „Oświadczenie osoby 
zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy lub przystępującej do szkolenia". Analiza informacji 
zawartych w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu na prawo 
jazdy/szkolenia.  

3. Przy wejściu do budynku WORD każda osoba udająca się na egzamin/szkolenie lub upoważniona 
przez Dyrektora w innej sprawie zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości 
temperatury przez pracownika ochrony/pracownika WORD. W przypadku stwierdzenia 
temperatury 37,5oC i wyższej, kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Krośnie odmówi przebywania na terenie WORD, przyjęcia na egzamin/szkolenie bez 
konsekwencji utraty opłaty za egzamin/szkolenie. Opłata za egzamin/szkolenie podlega wówczas 
zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie. 

4. Terminy egzaminów ustala się poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar. Zapisy na szkolenia 
będą odbywać się drogą telefoniczną i e-mailową. 

5. Wstęp na teren Ośrodka mają wyłącznie osoby z wyznaczonym na dany dzień terminem 
egzaminu/szkolenia lub upoważnione przez Dyrektora. Nie jest dozwolone przebywanie na 
terenie Ośrodka osób towarzyszących osobom egzaminowanym lub szkolonym, za wyjątkiem 
sytuacji udziału w egzaminie instruktora nauki jazdy lub tłumacza przysięgłego, lub tłumacza języka 
migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami. 

6. W przypadku egzaminów praktycznych w zakresie kat: A, A2, A1, AM osoba egzaminowana 
musi zapewnić: odzież ochronną zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206 
w sprawie egzaminowania, własny kask motocyklowy, douszne słuchawki z wyjściem 
„minijack”, odpowiednie ochraniacze na kolana i łokcie, kamizelkę.  

7. Osoby przebywające na obiektach WORD Krosno  powinny bezwzględnie stosować się do poleceń  
i oznakowania. 

II. Instrukcja dezynfekcji pojazdów egzaminacyjnych. 
1. Przed każdym egzaminem praktycznym, oprócz pierwszego, pojazd egzaminacyjny kategorii B, 

jest dezynfekowany i wietrzony przez egzaminatora. Przed pierwszym egzaminem kat. B pojazd  
jest zdezynfekowany i wietrzony przez pracownika technicznego. 

2. W uzasadnionych przypadkach pojazd może zostać poddany dodatkowym czynnościom 
odkażającym. 

3. Pojazdy uczestniczące w egzaminach będą podlegały dodatkowemu odkażaniu przez 
pracowników Wydziału Administracyjno-Technicznego zgodnie z harmonogramem przerw 
technicznych wprowadzonym przez Dyrektora, nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny. 

4. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem 
dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki. 

5. Przed każdym egzaminem praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii B+E, C, C+E, D, T, 
AM, A1, A2, A  będzie podlegał dezynfekcji i wywietrzeniu przez pracowników Wydziału 
Administracyjno-Technicznego. 

6. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji, opisane w pkt. 2-5, należy zabezpieczyć i składować  
w oddzielnym pojemniku zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.. 


