
 

 

 

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów w Wojewódzkim 

Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej związanych ze stanem epidemii 

 

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

oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę i rękawiczki. 

Niedopuszczalne jest zasłanianie ust szalikiem lub chustą.  

2. Osoba przystępująca do egzaminu przed jego przystąpieniem ma obowiązek podpisać 

„oświadczenie osoby zdającej egzamin na prawo jazdy”. Ze wzorem oświadczenia można 

zapoznać się na naszej stronie internetowej jaki i bezpośrednio przed egzaminem. 

Oświadczenie będzie podstawą dopuszczenia osoby do egzaminu jaki i odmowy jego 

przeprowadzenia. W przypadku odmowy nie będzie konsekwencji utraty opłaty za egzamin.  

3. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do 

zmiany terminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin. Osoba powinna poinformować o 

zaistniałej sytuacji. 

4. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana zostanie poddana kontrolnemu 

pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury, 

kaszlu lub kataru WORD w Bielsku-Białej może odmówić przyjęcia na egzamin bez 

konsekwencji utraty opłaty za egzamin. 

5. Ustalenie terminów egzaminów odbywać się będzie wyłącznie poprzez zapisy on-line w 

systemie Info-Car, który dostępny jest na naszej stronie internetowej lub przez kontakt 

telefoniczny (potwierdzenie terminu przesłane będzie za pośrednictwem e-mail). Kontakt 

osobisty z biurem obsługi klienta jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

6. Wstęp na teren WORD w Bielsku-Białej mają jedynie osoby, które mają zaplanowany na dany 

dzień i konkretną godzinę egzamin. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie ośrodka osób 

towarzyszących osobom egzaminowanym za wyjątkiem osoby towarzyszącej osobie 

niepełnosprawnej oraz udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka 

migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami. Nie będą 

przeprowadzane egzaminy z udziałem instruktora.  

7. W przypadku egzaminów praktycznych w zakresie kat. A, A2, A1, AM dopuszcza się wyłącznie 

używania dostarczonych przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków ochronnych 

ochraniaczy na łokcie i kolana. Osoba powinna zapewnić sobie własne słuchawki z 

mikrofonem jakie zwykle dołączane są do telefonów komórkowych. Łączność między 

egzaminowanym a egzaminatorem odbywać się będzie, w sposób ustalony przed 

egzaminem. 

8. Osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników 

WORD i oznakowania umieszczonego na terenie ośrodka. 


