
Załącznik nr 1 do aneksu Nr 1/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.
do zarządzenia Prezesa Nr P/1/1/1/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Regulamin
udostępniania placu manewrowego (egzaminacyjnego WORD) 

zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
w celu przeprowadzania jazd szkoleniowych

 

§ 1

Ustalenia ogólne

1. Regulamin udostępniania placu egzaminacyjnego WORD,  zwany dalej  „Regulaminem”, 
określa  zasady  i  warunki  odpłatnego  udostępniania  placu  egzaminacyjnego  w  celu 
przeprowadzenia jazd szkoleniowych.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) „WORD” , należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

b) „PKS w Nysie”, należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w  Nysie Sp. z o.o.,

c) „placu  egzaminacyjnym”,  należy  przez  to  rozumieć  plac  manewrowy  przeznaczony
do  sprawdzania  umiejętności  wykonywania  zadań  wchodzących  w  skład  części 
praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii AM, B1 i B prawa jazdy, które 
spełniają  wymagania  określone  przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. 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  2016r.  poz.  232  z  zm.)  zwanego  dalej 
„Rozporządzeniem”,

d) „OSK” , należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego
do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzących  ośrodek  szkolenia  kierowców,  zgodnie
z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U. 2017r. Poz. 978 z zm.),  
zwanej dalej „Ustawą”

e) „pojeździe OSK”, należy przez to rozumieć pojazd zapewniony przez OSK, spełniający 
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu i niezbędnego wyposażenia 
(Dz.U. z 2003r. poz. 262 z zm.), posiadający ważną polisę OC, 

f) „jeździe  szkoleniowej”,  należy  przez  to rozumieć  jazdę pojazdem OSK wykonywaną
na  placu  egzaminacyjnym  WORD  w  Nysie,  przez  osobę  zainteresowaną
pod nadzorem instruktora, 

g) „instruktorze”,  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  reprezentuje  OSK i  sprawuje 
nadzór nad osobą zainteresowaną, korzystającą z placu egzaminacyjnego, posiadającą 
uprawnienia  instruktora  nauki  jazdy  w  zakresie  kategorii  prawa  jazdy,
w  ramach  której  przeprowadzana  jest  jazda  szkoleniowa,  wpisaną  do  ewidencji 
instruktorów  prowadzonej  przez  starostę  właściwego  ze  względu  ma  miejsce
jej zamieszkania,

h) „osobie zainteresowanej”, należy przez to rozumieć osoby określone w art. 49 ust. 1 
Ustawy, które realizują jazdę szkoleniową pod nadzorem instruktora OSK. 

3. PKS  w  Nysie  może  odpłatnie  udostępniać  plac  egzaminacyjny  WORD  w  celu 
przeprowadzenia  jazd  próbnych  pojazdem  OSK,  w  zakresie  wykonywania  zadań 
przewidzianych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy wynikających z Rozporządzenia.



4. Instruktorzy, deklarujący chęć odpłatnego korzystania z usługi, o której mowa w ust. 3, 
zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, co potwierdzone 
zostaje w Karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Cennik  opłat  za  udostępnianie  placu  egzaminacyjnego  zostanie  wprowadzony 
Zarządzeniem Prezesa PKS w Nysie. 

6. Usługa, o której mowa w ust. 3, może zostać udostępniona z zachowaniem postanowień 
§ 5 pkt 2 Rozporządzenia. 

§ 2

Zasady udostępniania placu egzaminacyjnego

1. Plac egzaminacyjny może zostać udostępniony w:

a) poniedziałki, środy i w piątki w godzinach od 07:00 do 16:00,

b) pod warunkiem, że na placu egzaminacyjnym nie odbywają się w tym czasie egzaminy 
państwowe lub nie jest on wykorzystywany przez PKS w Nysie.

2. Usługa,  o której mowa w ust.  1,  może zostać  zawieszona w każdym czasie przez PKS
w Nysie, a informacja o zawieszeniu lub jej wznowieniu zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.pksnysa.pl z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zapisy na jazdę szkoleniową prowadzą pracownicy PKS w Nysie, sporządzając listę osób 
zakwalifikowanych na  dany  dzień i  godzinę.  Zapisy  na  jazdy  szkoleniowe prowadzone
są według kolejności zgłoszeń.

4. W celu wyznaczenia terminu jazdy szkoleniowej instruktor powinien dostarczyć: 

a) wypełnioną kartę zgłoszenia, 

b) potwierdzenie opłaty za udostępnienie placu egzaminacyjnego, którą należy dokonać 
przelewem  na  rachunek  bankowy  PKS  w  Nysie  wskazany  w  karcie  zgłoszenia
lub bezpośrednio w punkcie kasowym.

5. Po  dostarczeniu  dokumentów  o  których  mowa  w  ust.  4,  pracownik  PKS  w  Nysie 
przyjmujący zgłoszenie wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rezerwacji terminu. 

6. Czas, w którym można korzystać z jazdy szkoleniowej to 30 minut lub ich wielokrotność.
W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany czasu wynajmu placu. 

7. Osoby korzystające z jazdy szkoleniowej powinny stawić się na placu egzaminacyjnym
w  wyznaczonym  dniu  i  godzinie.  W  przypadku  spóźnienia  się  instruktora  lub  osoby 
zainteresowanej  czas  korzystania  z  usługi  ulega  zmniejszeniu  stosownie  do  czasu 
spóźnienia. 

8. W przypadku braku  możliwości  skorzystania  z  jazdy  szkoleniowej  z  przyczyn  leżących
po stronie PKS w Nysie zostanie dokonany zwrot wniesionej opłaty za nieskorzystanie
z usługi, na wskazany numer konta bankowego lub strony ustalą inny termin skorzystania 
z jazdy szkoleniowej. 

9. W przypadku nieskorzystania z jazdy szkoleniowej w wyznaczonym terminie z przyczyn 
nieleżących po stronie PKS w Nysie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

10. Dopuszcza się zmianę ustalonego terminu jazdy szkoleniowej przez osobę, o której mowa 
w  ust.  4.  Zmianę  ustalonego  terminu  należy  zgłosić  najpóźniej  do  godz.  13:00  dnia 
poprzedzającego termin usługi. 

11. Udostępnienie placu egzaminacyjnego odbywa się na następujących zasadach:

a) jazda szkoleniowa może odbywać się pojazdem OSK, który posiada ważny przegląd 
techniczny oraz polisę OC, 



b) jazda  szkoleniowa  osoby  zainteresowanej  może  odbywać  się  wyłącznie
pod nadzorem instruktora, 

c) z  zespołu  stanowisk  placu  egzaminacyjnego  w  trakcie  szkolenia  mogą  korzystać 
jednocześnie dwa pojazdy należące do jednego OSK,

d) instruktor prowadzący zajęcia nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby,

e) podczas  prowadzonych  jazd  szkoleniowych  na  placu  egzaminacyjnym  mogą 
przebywać wyłącznie: osoby zainteresowane, instruktorzy oraz osoby upoważnione.

12. PKS  w  Nysie  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody,  zarówno
na  osobie,  jak  i  w  mieniu,  powstałe  w  związku  lub  podczas  jazd  szkoleniowych,
a w szczególności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach szkoleniowych, 
osób  trzecich,  ani  za  szkody  powstałe  w  pojazdach  wykorzystywanych  do  jazd 
szkoleniowych.

13. Osoby,  którym  udostępniono  plac  egzaminacyjny,  ponoszą  pełną  odpowiedzialność
za wszelkie szkody zarówno na osobie, jak i mieniu (w tym mieniu PKS w Nysie i innych 
osób), powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z placu egzaminacyjnego. 

 

§ 3

Prawa i obowiązki

1. Instruktor i osoba zainteresowana mają prawo do:

a) korzystania z placu egzaminacyjnego na zasadach i w celu określonym w niniejszym 
Regulaminie, w uzgodnionych terminach i godzinach,

b) składania pisemnych skarg i wniosków do Prezesa PKS w Nysie. 

2. Instruktor i osoba zainteresowana mają obowiązek : 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

b) stosowania się do poleceń upoważnionych pracowników PKS w Nysie, 

c) posiadania przy sobie i okazywania na żądanie pracowników PKS w Nysie dokumentu 
potwierdzającego tożsamość,  w przypadku osoby,  o której  mowa § 1 ust  2 lit.  h,
oraz legitymacji instruktora, w przypadku osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. g, 

d) korzystania  z  placu  egzaminacyjnego  wyłącznie  w zakresie  kategorii  prawa  jazdy,
w ramach której przeprowadzana jest jazda szkoleniowa, 

e) niezaśmiecania lub zanieczyszczania placu egzaminacyjnego, 

f) przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie PKS w Nysie. 

 

 Załączniki : 

1. karta zgłoszenia 


