
ZASADY  
KORZYSTANIA Z POJAZDÓW PODSTAWIONYCH PRZEZ OŚRODKI 

SZKOLENIA KIEROWCÓW NA EGZAMIN PRAKTYCZNY  W 

WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W LESZNIE     
            

w związku z art. 53 ust.4a    ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie  
ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 24  lipca 2014r. poz. 970) 
umożliwiającej przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego w 

zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E pojazdem Ośrodka 
Szkolenia Kierowców, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie 

wprowadza niniejsze  zasady udostępniania pojazdów przez Ośrodki 
Szkolenia Kierowców.  

§ 1 

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu wskazanym pojazdem Ośrodka 
Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie jest złożenie przez osobę 
egzaminowaną wniosku wraz z oświadczeniem Ośrodka Szkolenia Kierowców 

(załącznik). 
§ 2 

1. Udostępniony pojazd przez Ośrodek Szkolenia Kierowców:  
a) przystosowany będzie do nauki jazdy i egzaminowania, co 

potwierdzone będzie w dowodzie rejestracyjnym wpisem „L” ; 

b) spełniał będzie warunki określone w art. 54a ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U z 2011r. Nr 30 
poz. 151 ze zm.); 

c) posiadał będzie ważne ubezpieczenie: OC, NNW, Autocasco, zgodnie z 
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział pojazdu w części 

praktycznej egzaminu; 
d) wyposażony będzie w opony zimowe (wszystkie koła), gdy 

temperatura powietrza podczas przeprowadzania egzaminu będzie 

niższa niż 5°C; 
e) powinien posiadać wystarczającą ilość paliwa niezbędną do 

przeprowadzenia zaplanowanych egzaminów. 
 

§ 3 

W przypadku: 
a) niepodstawienia pojazdu; 
b) podstawienia pojazdu niespełniającego wymaganych przepisami 

prawa warunków,  
c) podstawienia pojazdu niespełniającego warunków określonych w § 

2 niniejszego regulaminu; 
zastosowanie będzie miał art. 53a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku                      
o kierujących pojazdami  (Dz. U z 2011r. Nr 30 poz. 151 ze zm.). 

 
§ 4 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie może odmówić 
przeprowadzenia egzaminu udostępnionym pojazdem w przypadku, gdy stan 
techniczny pojazdu nie będzie pozwalał na przeprowadzenie egzaminu, 

pomimo, że pojazd został dopuszczony do ruchu. Taki stan rzeczy będzie 



równorzędny z brakiem udostępnienia pojazdu przez Ośrodek Szkolenia 

Kierowców. 
 

§ 5 
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązany jest udostępnić 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lesznie wskazany 

pojazd w dniu egzaminu co najmniej na 30 minut przed wyznaczoną 
godziną egzaminu. 

2. Nie dopuszcza się pozostawiania pojazdu na terenie Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie w dzień poprzedzający egzamin lub 
wcześniejszy. 

3. Udostępniony pojazd zaparkowany zostaje w wyznaczonym miejscu na 
parkingu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.  

4. Kluczyki do samochodu zostają przekazane pracownikowi Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie zajmującemu się obsługą placu 
manewrowego (pomieszczenie obsługi placu w garażu).    

5. W pojeździe w widocznym miejscu pozostawiony zostaje numer telefonu 
do kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców lub upoważnionej osoby.  

 

§ 6 
Od momentu przyjęcia pojazdu przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Lesznie do momentu zakończenia egzaminu i 

niezwłocznego  zabezpieczenia nośnika, na którym dokonano rejestracji 
przebiegu egzaminu, pojazd pozostaje w wyłącznej dyspozycji Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie. 
  

§ 7 

1. W przypadku: 
a) awarii urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu,  

b) awarii  pojazdu, 
c) uszkodzenia pojazdu, 
d) braku paliwa, 

Ośrodek Szkolenia Kierowców może podstawić inny pojazd spełniający 
wymagane warunki najpóźniej na 15 minut przed czasem rozpoczęcia 
egzaminu, informując o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta WORD.                                                                                             

2. Jeżeli egzaminator stwierdził awarię pojazdu lub urządzenia 
rejestrującego przed rozpoczęciem egzaminu, ale nie później niż w ciągu 

15 minut od wylosowania kandydata i nie ma możliwości 
przeprowadzenia tym pojazdem części praktycznej egzaminu, to na 
wniosek osoby egzaminowanej egzamin może być przeprowadzony  

pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie na koszt 
osoby egzaminowanej.  
 

§ 8 
Urządzenie rejestrujące powinno: 

 
1. rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednia szybę 

pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie 45° lub więcej); obraz zapisany 



zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzonego egzaminu 

oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego; 
2. zapisywać równolegle obraz i dźwięk nagrania w powszechnie 

stosowanym  formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do 
odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, 
akceptowalne formaty plików wideo: avi, wmv, mpeg, mov; 

3. być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces 
rejestracji i być tak przygotowane, żeby nie było możliwości ingerencji w 
jego pracę w czasie egzaminu ( ew. przyciski, wyłączniki mają być 

zdezaktywowane lub trwale zasłonięte); 
4. umożliwiać zapis na dostarczonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Lesznie nośniku – karcie SD lub microSD o wielkości 32 
GB; 

5. zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na 

informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie  trwania części 
praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie 

nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania 
przebiegu tej części egzaminu, ewentualny  zanik obrazu na monitorze 
oznacza przerwę w rejestracji przebiegu egzaminu i wywołuje potrzebę 

zakończenia egzaminu z wynikiem X. 
 

§ 9 

Nośnik pozostaje w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Lesznie. Będzie on instalowany w urządzeniu rejestrującym, 

zamontowanym w pojeździe Ośrodka Szkolenia Kierowców przed 
rozpoczęciem egzaminu, odłączany przez uprawnionego pracownika 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Lesznie  bezpośrednio po 

zakończeniu egzaminu.                                                                                                     
 

§ 10     
Dla wypełnienia wymogu wykluczenia ingerencji w proces zapisu wymaga 
się, aby urządzenie rejestrujące było połączone z instalacją samochodu z 

podaniem napięcia  za kluczykiem w sposób stały a nie np.  za 
pośrednictwem gniazda zapalniczki. Z tych samych powodów w 
pojazdach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Lesznie   i 

pojazdach Ośrodka Szkolenia Kierowców wymaga się zamknięcia części 
rejestratora mieszczącego kartę SD  w kasecie zapobiegającej zbyt 

łatwemu wyjęciu karty SD (ingerencja w proces zapisu). Dopuszcza się 
także inne skuteczne sposoby wyeliminowania możliwości przypadkowej 
bądź zamierzonej ingerencji w proces zapisu podczas trwania egzaminu. 

W celu wyeliminowania przerywania zapisu w przypadku zgaśnięcia 
silnika i przestawienia wyłącznika zapłonu w pozycję  „0”  Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie  stosuje podtrzymanie napięcia 

zasilającego rejestrator przez 7 minut po wyłączeniu zapłonu i 
wymagamy  zastosowanie  tego samego rozwiązania w pojazdach 

należących do Ośrodka Szkolenia Kierowców  
 
 

 



§ 11 

W przypadku stwierdzania braku kompletności nagrania przebiegu egzaminu 
praktycznego, kosztami powtórzenia egzaminu zostaje obciążony Ośrodek 

Szkolenia Kierowców udostępniający pojazd. 
 

§ 12 

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców udostępniający pojazd zobowiązany jest 
odebrać pojazd w dniu przeprowadzonego egzaminu. 

2. Nie dopuszcza się pozostawiania pojazdu na terenie Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie na kolejny dzień. 
 

§ 13  
1. Osoba odbierająca pojazd udostępniony przez Ośrodek Szkolenia 

Kierowców zobowiązana jest okazać: 

a) upoważnienie do odbioru pojazdu potwierdzone przez właściciela 
OSK,  

b) dokument tożsamości.  
2. Dopuszcza się możliwość złożenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Lesznie upoważnienia określonego w § 13 ust. 1 lit. a 

niniejszych zasad dla wyznaczonej osoby wystawionego na czas 
nieokreślony.  

3. Złożone upoważnienie na czas nieokreślony dla wyznaczonej osoby 

oznacza brak konieczności okazywania się przez osobę odbierającą 
każdorazowo upoważnieniem do odbioru pojazdu. 

4. W przypadku cofnięcia upoważnienia dla wyznaczonej osoby, Ośrodek 
Szkolenia Kierowców zobowiązany jest złożyć dokument informujący                        
o powyższym fakcie.   

5. Osoba odbierająca pojazd potwierdza odbiór pojazdu. 
 

 
§ 14  

W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora awarii lub braku 

udostępnienia przez Ośrodka Szkolenia Kierowców  innego pojazdu zgodnie z 
w § 7  ust. 1 i 2   niniejszych zasad, egzaminator   nie przeprowadza  
egzaminu a na liście osób zakwalifikowanych na egzamin oraz w profilu 

kandydata na kierowcę dla tej osoby wpisuje literę X – nie przystąpiła do 
egzaminu.                 

 
 
 

 


