
 

 

 

 

Procedury przeprowadzania egzaminów praktycznych 

w zakresie kategorii B, B+E oraz B(96) 

 

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. 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. Obowiązek korzystania z maseczek i 

rękawiczek dotyczy zarówno egzaminu jak czasu przebywania na terenie Ośrodka.  

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

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

przepisami.  

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

zdrowia” oraz dokonywany jest pomiar wysokości temperatury. 

5. 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. 

6. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B+E 

oraz B(96) prawa jazdy zobowiązane są zgłosić się na egzamin z własnymi rękawicami 

ochronnymi potrzebnymi podczas wykonywania zadania sprzęgania i rozprzęgania przyczepy 

z pojazdem silnikowym. 

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

maseczek lub przyłbic. 

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

(ręcznik papierowy oraz płyn do dezynfekcji). Po każdym egzaminie pojazdy będą 

dezynfekowane. 

9. WORD w Bielsku-Białej dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem 

pojazdu będącego własnością ośrodka szkolenia. Warunkiem jest przeprowadzenie dezynfekcji 

pojazdu bezpośrednio przed egzaminem przez pracownika WORD w Bielsku-Białej. W związku 

z koniecznością wykonania dodatkowych czynności przed egzaminem ważne jest punktualne 

udostępnienie pojazdu ośrodka szkolenia (30 min przed egzaminem). Chęć udostępnienia 



pojazdu na potrzeby przeprowadzenia egzaminu należy zgłosić w momencie zapisywania się 

na egzamin i przesłać do Ośrodka stosowne dokumenty.     

10. W przypadku przerwania egzaminu w sytuacji, w której egzaminator zajmuje fotel kierowcy, 

osoba egzaminowana jest zobowiązana do zajęcia miejsca z tyłu pojazdu na prawym fotelu (za 

fotelem pasażera). 

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

teren Ośrodka. 


