Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr DN/021/18/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Częstochowie z dnia 23 października 2014r.

REGULAMIN
przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego
w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub
pojazdami silnikowymi pojazdem niepozostającym w dyspozycji
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
Postanowienia wstępne
§1
1. Regulamin określa tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w
zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi
pojazdem niepozostającym w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Częstochowie.
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) ustawie o kierujących pojazdami – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011r.
o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.);
b) ustawie prawo o ruchu drogowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.);
c) rozporządzeniu w/s warunków technicznych pojazdów – rozumie się przez to
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013
r. poz. 951 z późn. zm.);
d) rozporządzeniu w/s rejestracji i oznaczania pojazdów – rozumie się przez to
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz.1322 z późn. zm.);
e) rozporządzeniu w/s egzaminowania – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. 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, poz. 995 z późn. zm.);
f) rozporządzeniu w/s opłat egzaminacyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w
sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek
wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (j.t. Dz.
U. z 2014r., poz. 974);
g) ośrodku egzaminowania – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Częstochowie;
h) ośrodku szkolenia kierowców – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art.
26 ust.1 pkt1 ustawy o kierujących pojazdami, prowadzący w formie kursu szkolenie
osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub
pojazdem silnikowym;
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i) osobie egzaminowanej – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 49 ust. 1
ustawy o kierujących pojazdami;
j) egzaminatorze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o
kierujących pojazdami, zatrudnioną w ośrodku egzaminowania.
Postanowienia ogólne
§3
1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do
kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem
pozostającym w dyspozycji ośrodka egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów:
a) osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju
schorzenia;
b) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji ośrodka
egzaminowania;
c) którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.
3. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B
lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem
ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Warunki wyznaczania terminu egzaminu
§4
1. Osoba egzaminowana wyrażająca wolę przeprowadzenia praktycznej część egzaminu
państwowego własnym pojazdem w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2, składa w
ośrodku egzaminowania wniosek wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Osoba egzaminowana wyrażająca wolę przeprowadzenia praktycznej część egzaminu
państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził jej szkolenie, składa w
ośrodku egzaminowania wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3 regulaminu.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka
szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej
egzaminu państwowego.
5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 określa załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.
6. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, może
odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i
ośrodek egzaminowania nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
7. W przypadku, gdy ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być
przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w
wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w
terminie, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepisy art. 53a ust. 3 ustawy o kierujących
pojazdami.
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8. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba
egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej
egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu
państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go
udostępnia.
Warunki techniczne i wyposażenie pojazdu przeznaczonego do przeprowadzenia części
praktycznej egzaminu państwowego
§5
1. Pojazd wykorzystywany do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w
zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym
powinien:
a) odpowiadać wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy,
b) być oznakowany kwadratową tablicą barwy niebieskiej z białą literą „L” zgodnie
wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia w/s rejestracji i oznaczania
pojazdów;
c) być przystosowany do nauki jazdy zgodnie z wymaganiami określonymi w
przepisach rozporządzenia w/s warunków technicznych pojazdów;
d) posiadać adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu o
spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-c, dokonaną przez odpowiedni
organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego
przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy prawo o ruchu
drogowym;
e) posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu
opłacenia składki za to ubezpieczenie (OC) oraz dokument potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia Autocasco (AC) i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (NNW).
2. Pojazd przeznaczony do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego osoby
niepełnosprawnej, powinien być odpowiednio przystosowany do rodzaju niepełnosprawności
tej osoby oraz spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 lit. a i b.
3. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy
kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i
dźwięku.
4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:
a) osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju
schorzenia;
b) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji ośrodka
egzaminowania.
5. Pojazd ośrodka szkolenia kierowców przeznaczony do przeprowadzenia praktycznej części
egzaminu państwowego w zakresie uprawnień kategorii B prawa jazdy, powinien być
dodatkowo wyposażony w sprawne urządzenie techniczne, o którym mowa w ust. 3.
6. Urządzenie techniczne, o którym mowa w ust.3 zapewnia ośrodek szkolenia kierowców
udostępniający pojazd.
7. Urządzenie techniczne służące do zapisu obrazu i dźwięku zamontowane w pojeździe ośrodka
szkolenia kierowców, powinno:
a) rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu
(kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); zapisywany obraz powinien zawierać opis
składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru
rejestracyjnego pojazdu; w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru
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rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru
rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu;
b) rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
c) uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
d) być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
e) 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;
f) pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po
egzaminie dla potrzeb ośrodka egzaminowania z wykorzystaniem ogólnodostępnych
informatycznych nośników danych.
8. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i
odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.
9. Minimalne wymagania techniczne urządzenia, o którym mowa w ust. 3 określa załącznik nr 4
do niniejszego regulaminu.

Warunki dopuszczenia pojazdu do przeprowadzenia części praktycznej
egzaminu państwowego
§6
1. Warunkiem przeprowadzenia praktycznej część egzaminu państwowego pojazdem
niepozostającym w dyspozycji ośrodka egzaminowania jest potwierdzenie, że pojazd jest w
pełnej sprawności technicznej i spełnia odpowiednie wymogi, o których mowa w § 5
niniejszego regulaminu.
2. W celu wykonania czynności potwierdzających spełnianie przez pojazd odpowiednich
wymogów, o których mowa w § 5 regulaminu, pojazd powinien być podstawiony do ośrodka
egzaminowania w dniu egzaminu, nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną
rozpoczęcia egzaminu.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2 wykonują upoważnieni pracownicy ośrodka
egzaminowania.
4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.2 sporządzana jest karta kontroli pojazdu,
której wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
5. Wypełniona karta kontroli pojazdu, o której mowa w ust. 4 przekazywana jest egzaminatorowi
wyznaczonemu do przeprowadzenia egzaminu pojazdem, którego karta dotyczy.
6. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 4 wykonywane są na koszt ośrodka egzaminowania.
7. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust.1;2 i 4 oraz § 6 ust.5 przechowywane są w wydziale
egzaminowania.
Postanowienia końcowe
§7
1. W przypadku, gdy praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uprawnień kategorii B
prawa jazdy została przeprowadzona pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, podstawiony
pojazd pozostaje do dyspozycji ośrodka egzaminowania do czasu zarchiwizowania nagrania z
przebiegu egzaminu.

4

2. Zarejestrowany zapis z praktycznej części egzaminu państwowego mogą przeglądać
wyłącznie:
a) dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona,
b) osoba, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami,
c) osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten
egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu,
c) egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku wszczęcia postępowania
wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu
państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.
3. Ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z przebiegu praktycznej części
egzaminu państwowego przeprowadzonego pojazdem tego ośrodka, nie może
rozpowszechniać tego zapisu.
4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 3 skutkuje konsekwencjami określonymi w art.45
ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
5. Jeżeli przebieg części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień kategorii B
prawa jazdy przeprowadzanej pojazdem ośrodka szkolenia kierowców nie został
zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego jego przebieg, dyrektor ośrodka
egzaminowania wykonuje czynności określone w § 7 ust. 4 rozporządzenia w/s
egzaminowania.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy aktów
prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a-f regulaminu.
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