
 

 

 

 

Procedury przeprowadzania egzaminów praktycznych 

w zakresie kategorii A, A1, A2, AM 

 

1. 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.  

2. Dla osób oczekujących na egzamin przygotowane jest miejsce do oczekiwania, gdzie należy 

zachowywać zalecane, minimalne odległości od innych osób, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3. Przed wejściem do budynku WORD w Bielsku-Białej pracownik odbiera „Oświadczenia o stanie 

zdrowia” oraz dokonywany jest pomiar wysokości temperatury. 

4. Przy wejściu egzaminator weryfikuje osobę zgodnie z listą osób zakwalifikowanych na egzamin. 

Następnie osoba ma obowiązek dokonać dezynfekcji za pomocą udostępnionych przez WORD 

środków ochrony. 

5. Po wykonaniu czynności w pkt. 2 osoba kierowana jest do poczekalni z wyodrębnionymi 

miejscami, gdzie przygotowuje się do egzaminu i będzie oczekiwała na egzaminatora. 

6. Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać: 

• atestowany kask ochronny, 

• ochraniacze na łokcie i kolana, 

• słuchawki wyposażone w złącze MiniJack 3,5 mm (słuchawki jakie zwykle dołączane są 

do telefonów komórkowych), 

oraz: 

• obuwie pełne zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski 

lub obuwie typu motocyklowego, 

• spodnie z długimi nogawkami, 

• kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski, 

• rękawic zakrywających całe dłonie. 

7. Łączność między egzaminowanym a egzaminatorem odbywać się będzie, w sposób ustalony 

przed egzaminem. 

8. Podczas części praktycznej egzaminu egzaminator i pracownik WORD są obowiązani używać 

maseczek lub przyłbic. 



9. Każdy pojazd do części praktycznej w ruchu drogowym będzie wyposażony w środki ochrony 

(ręcznik papierowy oraz płyn do dezynfekcji).  

10. Powrót będzie odbywał się pojazdem z wydzieloną przestrzenią. Po każdym egzaminie pojazdy 

będą dezynfekowane. 

11. Po zakończonym egzaminie osoba egzaminowana udaje się do wyjścia i niezwłocznie opuszcza 

teren Ośrodka. 

 


