
ZARZĄDZENIE NR  03/2020      

p.o. DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO 

W LESZNIE  

z dnia 27.04.2020 r.          

w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych w 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lesznie w okresie rygorów i ograniczeń  

związanych ze stanem epidemii 

 

 

 

 

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się  

choroby zakaźnej wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i związanymi z tym ograniczeniami, 

na podstawie § 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie zarządzam, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Wprowadzam Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo 

jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lesznie w okresie rygorów                    

i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.                     

 

§2 

 

1. Zasady o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. ,,Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy” stanowi 

Załącznik  nr 2 do niniejszego Zarządzenia.     

 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych działów Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie . 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.  i obowiązuje do odwołania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 3/2020  

z dnia 27.04.2020 r. 

 

Organizacja i przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy 

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lesznie 

w okresie stanu pandemii  koronawirusa -COVID 19 

 

 

I. Zasady ogólne dotyczące egzaminów 

 
 
 

1. Osoba przystępująca do egzaminów powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie 

zdrowia i posiadać maseczkę chroniącą usta i nos oraz rękawiczki oraz kominiarkę jeśli 

egzamin dotyczy kategorii motocyklowej A, A2, A1, AM 

 

2. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba musi wypełnić i podpisać 

„Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy” 

 

3. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba zostanie poddana kontrolnemu 

pomiarowi temperatury. W razie stwierdzenia temperatury powyżej 37.2º C  WORD               

w Lesznie ma prawo odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty 

wniesionej za egzamin. 

 

4. Ustalanie terminów egzaminów odbywa się poprzez zapisy on-line w systemie 

InfoCar lub kontakt telefoniczny z WORD Leszno. Kontakt osobisty z Biurem Obsługi 

Klienta celem ustalenia terminu egzaminu jest możliwy tylko w wyjątkowych  sytuacjach. 

 

5. Na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby dokonujące zapisu w BOK lub 

mające w danym dniu egzamin bez osób towarzyszących z wyjątkiem tłumacza 

przewidzianego osobnymi przepisami. 

 

6. Przy egzaminach praktycznych na pojazdach podstawianych przez OSK   w    zakresie 

kat; A, A2, A1, AM dopuszcza się używanie dostarczanych przez osobę egzaminowaną 

atestowanych kasków. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się 

wówczas w sposób ustalony przed egzaminem. Zalecane jest posiadanie słuchawek                             

z trójpinową wtyczką typu miniJack. 

 

7. Osoby oczekujące na egzamin bezwzględnie powinny stosować się do poleceń 

pracowników ośrodka oraz oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku. 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. OBSŁUGA POJAZDÓW EGZAMINACYJNYCH. 

 

 

1. Podczas trwania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator ma 

obowiązek używania maseczki ochronnej na usta i nos, rękawiczek oraz przyłbicy 

dostarczonych przez WORD 

 

2. Po zakończeniu każdego egzaminu praktycznego kategorii; B, B+E, C, C+E, D, T 

egzaminator dokonuje wstępnej dezynfekcji następujących elementów: stacyjka, kluczyk, 

koło kierownicy, przełączniki kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignia zmiany biegów, 

klamki zewnętrzne i wewnętrzne, elementy regulacji fotela kierowcy, elementy sterowania 

ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignia hamulca 

postojowego, pokrywę silnika w miejscu otwierania oraz uchwyt zabezpieczający. Materiały 

użyte do odkażania umieszczamy w specjalnie przystosowanym do tego worku. 

 

3. Na placu manewrowym w wyznaczonym miejscu znajdować się będzie ręcznik 

papierowy, pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte materiały. 

 

4. Pojazdy uczestniczące w egzaminach będą co najmniej raz na dzień egzaminacyjny 

podlegać dodatkowej dezynfekcji dokonywanej  przez pracowników Działu Obsługi  

Technicznej, zgodnie z harmonogramem przerw technicznych. 

 

5. Po każdym egzaminie praktycznym w kategorii motocyklowej pojazd egzaminacyjny 

należy podstawić pod garaż, gdzie pracownicy Działu Obsługi Technicznej  dokonają 

dezynfekcji: kierownicy, elementów sterowania, stacyjki, kluczyka, dźwigni sprzęgła                           

i hamulca ręcznego, siedziska, kasku ochronnego należącego do WORD wraz z urządzeniami 

łączności oraz ochraniaczy na kolana i łokcie. 

 

6. Obowiązek właściwego przygotowania  pojazdów podstawianych przez ośrodki 

szkolenia kierowców zgodnie z powyższymi zasadami spoczywa na podmiotach 

podstawiających pojazd na egzamin. 

 

7. Wszystkie materiały używane do dezynfekcji należy zabezpieczać i składować w 

oddzielnych pojemnikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 3/2020  

z dnia 27.04.2020 r. 

 

 Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy  

Będąc świadomym (świadomą) istniejącego zagrożenia epidemicznego, zobowiązuję się,        

w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, powstrzymać się od uczestnictwa 

w egzaminie.  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała* przed rozpoczęciem 

egzaminu i  zaniechanie jego zdawania w razie stwierdzenia temperatury przekraczającej 

37,2º C. Informuję, że nie występują u mnie żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału                    

w egzaminie. Zobowiązuję się przez cały czas egzaminu pozostawać w maseczce chroniącej 

nos i usta, a przed jego rozpoczęciem dokonać dezynfekcji rąk wskazanym płynem. Zgadzam 

się, aby w trakcie egzaminu także egzaminator używał maseczki i innych środków ochrony 

osobistej - rękawiczki, przyłbica. Dobrowolnie deklaruję, że będę uczestniczył (uczestniczyła) 

w egzaminie na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki 

dla mojego zdrowia i życia spowodowane lub pozostające w związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec WORD                                   

i egzaminatora z tego tytułu.  

…………………………….., …………………………………………………………………  
Data                     Imię i nazwisko osoby egzaminowanej  

 
………………………………………………………..  

Własnoręczny podpis  
 
 

* Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu. Informujemy, że administratorem Państwa danych 

osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, tel. 65 525-51-24, e-mail: 

sekretariat@word.leszno.pl (kontakt do inspektora ochrony danych: word@leszno.net). Państwa dane osobowe w postaci temperatury ciała 
są wykorzystywane wyłącznie przed rozpoczęciem egzaminu państwowego na prawo jazdy i nie są udostępniane nikomu poza osobą 

dokonującą pomiaru (wartość zmierzonej temperatury ciała pozostaje w pamięci urządzenia pomiarowego, bez powiązania z osobą, której 

pomiaru dokonano). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 


