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REGULAMIN JAZDY PRÓBNEJ 

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW OCZEKUJĄCYCH NA EGZAMIN  
W WORD RZESZÓW 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, celem ograniczenia stresu egzaminacyjnego 
przystępujących do egzaminu na prawo jazdy stwarza możliwość  zapoznania się z infrastrukturą oraz 
pojazdami Ośrodka poprzez ofertę jazdy próbnej na placu egzaminacyjnym oraz skorzystania z porady 
psychologa. 

 

1. Z oferty mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie kat. „B”, „A”  lub „C” 
i dokonały zapisu na egzamin w tut. Ośrodku, zwane dalej „zainteresowanymi”. 
 

2. Oferta obejmuje jednorazową, 15-minutową jazdę próbną na kat. „B i „A” oraz 30-minutową na kat. 
„C”: 

   kat. „B” – jazda po wyznaczonym pasie ruchu na placu manewrowym i ruszanie na wzniesieniu, 

 kat. „A” – slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami).  Czas liczony jest 
od momentu wejścia do samochodu lub zajęcia miejsca na motocyklu. 

 kat. „C” – jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, 
parkowanie równoległe, ruszanie na wzniesieniu. 

 
 

3. Jazdy próbne odbywają się wyłącznie w wyznaczone dni powszednie w godzinach 1800 – 2000 oraz  
w niedziele w godzinach 800 - 1600 w obecności i pod nadzorem egzaminatora zatrudnionego na umowę-
zlecenia oraz wyznaczonych pracowników WORD. Jazdy próbne na kat. „C” odbywają się wyłącznie  
w niedzielę. 
 
 

4. Cena usługi 
 
 kat. „A” i „B”: 
 

 pierwsze 15 minut  - 35,00 zł brutto 

 każde kolejne 15 minut - 25,00 zł brutto  

kat. „C” : 

 pierwsze 30 minut   - 85,00 zł brutto 

 każde kolejne 15 minut  - 35,00 zł brutto 
 
 

 



5. Opłata za jazdę próbną winna być wpłacona na konto WORD w Rzeszowie z dopiskiem „JP”.  
 

6. Pojazdy udostępniane będą zainteresowanym w terminie zgodnym z wcześniejszym zapisem. 
 

7. Zapisy na jazdę próbną prowadzi Dział Szkoleń i BRD tut. Ośrodka, sporządzając listę osób 
zakwalifikowanych na dany dzień i godzinę, którą przekazuje do Działu Administracyjno-
Technicznego. 
 

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia zainteresowanego jest : 
-  okazanie zaświadczenia o wyznaczonym terminie egzaminu, 
-  doręczenie oryginału wpłaty za jazdę próbną, 
-  podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jazdy próbnej, 
-  okazanie dokumentu tożsamości. 

 
9. Pracownik WORD, udostępnia zainteresowanemu plac manewrowy i pojazd w wyznaczonym terminie, 

po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport). 
 

10. Zainteresowany zobowiązany jest użytkować pojazd z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji  
i stosować się do poleceń odpowiedzialnych pracowników WORD. 
 

11. Dopuszcza się, żeby w trakcie prób zainteresowanemu towarzyszyła jedna osoba. 
 

12. Zmiany terminu lub rezygnacji z jazdy próbnej można dokonać najpóźniej do 2 dni przed 
wyznaczonym terminem. 
 

13. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie opłata nie podlega zwrotowi. 
 

14. Porady psychologa udzielane są zainteresowanym w każdą środę, w godzinach od 1600 do 1800  
w pokoju nr 109, I piętro w tut. Ośrodku. Warunkiem skorzystania z porady jest okazanie 
zaświadczenia o wyznaczonym terminie egzaminu. 
 

15. WORD ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie korzystania z pojazdu w wyniku jego 
uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub jego części, w zakresie w jakim szkody nie zostały pokryte przez 
ubezpieczyciela. 
 

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeku 
cywilnego. 

 


