
 

REGULAMIN  
JAZDY PRÓBNEJ NA PLACU MANEWROWYM  

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW  
W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KONINIE 

 
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
osób zdających egzaminy państwowe na prawo jazdy, dążąc do ograniczenia ich stresu 

oraz mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardów obsługi swoich 
klientów, stwarza możliwość zapoznania się z infrastrukturą oraz pojazdami Ośrodka 
poprzez ofertę 25-minutowej jazdy próbnej na placu manewrowym kat. B prawa jazdy. 
 

 

Ustalenia ogólne 

§ 1 
Regulamin jazdy próbnej na placu manewrowym dla kandydatów na kierowców                       

i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa zasady i warunki odpłatnego udostępnienia placu 
manewrowego oraz pojazdu egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia przez Instruktora 

nauki jazdy, zwanego dalej „Instruktorem Wynajmującym”, jazd próbnych dla kat. B 
prawa jazdy. 

 
§ 2 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie może odpłatnie udostępniać 
Instruktorowi Wynajmującemu, plac manewrowy wraz z pojazdem egzaminacyjnym             
do przeprowadzania jazd próbnych, w celu wykonania zadań przewidzianych dla kat. B 

prawa jazdy wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 
2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach                                   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1206). 
  

§ 3 

Instruktor Wynajmujący posiadający uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie 
kat. B prawa jazdy, sprawujący nadzór nad osobą korzystającą z placu manewrowego, 

deklarujący chęć odpłatnego korzystania z usług, o których mowa w ust. 2, zobowiązany 
jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, co potwierdzone zostaje             

w „Karcie zgłoszenia na jazdę próbną”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz 
w „Rejestrze ustalonych jazd próbnych dla kandydatów na kierowców i kierowców               

w WORD w Koninie”. 
 

§ 4 

Udostępnienie infrastruktury Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie 
odbywa się na następujących zasadach: 

a) jazda próbna odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pojazdu Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie; 

b) jazda próbna na placu manewrowym może odbywać się wyłącznie pod nadzorem 
Instruktora Wynajmującego pojazd; 

c) Instruktor Wynajmujący może wynająć w wyznaczonym bloku czasowym tylko jeden 

pojazd; 
d) na placu manewrowym przebywa wyłącznie osoba wykonująca jazdę próbną, 

Instruktor Wynajmujący oraz osoby upoważnione przez Dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. 

 



§ 5 
Instruktor Wynajmujący prowadzący jazdę próbną ponosi pełną odpowiedzialność za 

wynajęty pojazd, osobę wykonującą jazdę próbną oraz szkody wyrządzone podczas 
przeprowadzania jazdy próbnej na placu manewrowym. 

 

§ 6 

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu, 
powstałe podczas korzystania z jazdy próbnej, o której mowa w ust. 2 

2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach próbnych, Instruktorów                    

i jakichkolwiek innych osób trzecich, ani za szkody powstałe w pojazdach 
wykorzystywanych do jazd próbnych. 

 
Ustalenia szczegółowe 

§ 7 

1. Czas jazdy próbnej po wyznaczonym torze na placu manewrowym Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie wynosi 25 minut i jest wyznaczany                 

w blokach czasowych co 30 minut.  
2. Istnieje możliwość wykupienia przez Instruktora Wynajmującego więcej niż jednego 

bloku czasowego. 
 

§ 8 
Jazdy próbne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 1530 – 1930. 
 

§ 9 

1. Zapisy na jazdę próbną prowadzone są według kolejności zgłoszeń w Biurze Obsługi 
Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie w godzinach jego 

pracy. 
2. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę próbną jest złożenie przez Instruktora 

Wynajmującego:  

a) wypełnionej „Karty zgłoszenia na jazdę próbną”, której wzór określony został            
w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

b) dowodu dokonania wymaganej opłaty; 
c) ważnej legitymacji instruktorskiej. 

 

§ 10 

1. Opłata za 25-minutową jazdę próbną dla kat. B wynosi 50,00 zł.  
2. Opłatę za jazdę próbną na placu manewrowym należy dokonać przelewem                       

lub w kasie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie na rachunek 
bankowy: PKO BP S.A. o/Konin 37 1020 2746 0000 3202 0019 9067. 

3. W  tytule  opłaty  należy  zawrzeć  następujące  treści:  „Jazda próbna, Imię                  

i nazwisko Instruktora Wynajmującego oraz  jego numer ewidencyjny”.  
4. Wniesiona opłata może zostać zwrócona w części (50% wniesionej opłaty) jedynie na 

pisemny wniosek Instruktora Wynajmującego w razie rezygnacji z jazdy próbnej pod 
warunkiem pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem jazdy. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana. 
 

§ 11 
Instruktor Wynajmujący stawia się o wyznaczonej godzinie w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Koninie – pomieszczenie obsługi placu przy garażach – drzwi nr 8. 
 

§ 12 
Warunkiem przystąpienia do jazdy próbnej jest: 

1) wyznaczenie terminu jazdy próbnej zgodnie z § 9; 



2) okazanie przez Instruktora Wynajmującego przed rozpoczęciem jazdy próbnej 
pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie legitymacji 

instruktorskiej;  
3) podpisanie przez Instruktora Wynajmującego „Rejestru ustalonych jazd próbnych 

dla kandydatów na kierowców i kierowców w WORD w Koninie”. 
 

§ 13 
Po zakończeniu jazdy próbnej na placu manewrowym, Instruktor Wynajmujący zdaje 

pojazd pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, co zostaje 
potwierdzone złożeniem przez w/w osoby podpisów w „Rejestrze ustalonych jazd 
próbnych dla kandydatów na kierowców i kierowców w WORD w Koninie”. 

 
Prawa i obowiązki 

§ 14 
1. Osoby korzystające z usługi, o której mowa w § 2 mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 
b) korzystania z placu manewrowego wyłącznie w zakresie kategorii B prawa jazdy, 

c) korzystania z pojazdu z zachowaniem zasad prawidłowej jego eksploatacji; 
d) korzystania z placu manewrowego z zachowaniem zasad ostrożności; 
e) nie zaśmiecania lub zanieczyszczania pojazdu oraz placu manewrowego, 

f) stosowania się do poleceń pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Koninie, 

g) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., obowiązujących na terenie Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, 

h) poddawania się zarządzeniom porządkowym pracowników Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.  

i) opuszczenia placu manewrowego bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, 

na jaki usługa, o której mowa w § 2 została udostępniona. 
 

§ 15 
W przypadku naruszenia Regulaminu, pracownikowi obsługi placu manewrowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie przysługuje prawo nakazania 
opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu jaki pozostał do zakończenia 

okresu, na jaki plac manewrowy został udostępniony. 
 

§ 16 
Pracownik obsługi placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego                  

w Koninie odmówi udostępnienia placu manewrowego osobie, co do której zachodzi 
podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych 

środków mogących mieć wpływ na kierowanie pojazdem. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 17 
Wszystkie sprawy związane z udostępnieniem placu manewrowego oraz organizacją jazd 

próbnych należy kierować do Kierownika Zespołu Organizacji Egzaminów i Szkoleń 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. 
 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 
 
                                                                    ……………………………………. 

                                                                                  Zatwierdzam 
 
 

Załącznik nr 1- „Karta zgłoszeniowa na jazdę próbną” 


