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Regulamin organizacji najmu/dzierżawy stanowisk egzaminacyjnych  

w Oddziale Regionalnym DORD Wałbrzychu  

oraz Oddziale Terenowym DORD w Kłodzku.  

 

 

Oddział Regionalny Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, mając na uwadze 

konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi Klientów oraz wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy, udostępnia stanowiska egzaminacyjne  

na placach manewrowych OR DORD w Wałbrzychu oraz OT DORD w Kłodzku na potrzeby prowadzenia 

szkolenia przez Ośrodki Szkolenia Kierowców. Zgodnie z treścią ust. 4 Regulaminu korzystania z placów 

manewrowych DORD, wprowadza się Regulamin organizacji najmu/dzierżawy stanowisk 

egzaminacyjnych w Oddziale Regionalnym DORD Wałbrzychu oraz Oddziale Terenowym DORD  

w Kłodzku. 

 

§ 1 

Słowniczek pojęć 

 

Regulamin organizacji najmu/dzierżawy stanowisk egzaminacyjnych w Oddziale Regionalnym DORD 

Wałbrzychu oraz Oddziale Terenowym DORD w Kłodzku, zwany dalej „Regulaminem”, określa 

szczegółowe zasady  i warunki odpłatnego udostępniania stanowisk egzaminacyjnych w celu 

przeprowadzania szkolenia przez Ośrodki Szkolenia Kierowców. 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) „OR DORD”, należy przez to rozumieć Oddział Regionalny Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Wałbrzychu, wraz z przydzielonym Oddziałem Terenowym  

w Kłodzku, 

b)  „umowa otwarta” – jednorazowa umowa na czas nieokreślony, umożliwiająca sporadyczne,                   

z góry nie określone terminowo i godzinowo, najmowanie stanowisk manewrowych, 

c)  „umowa stała” – stała umowa na określony czas, w której szczegółowo zapisano dni tygodnia                

i godziny najmu stanowisk manewrowych. 

d) „breloczek dostępowy” specjalny elektroniczny klucz kodowy umożliwiający dostęp do placu 

manewrowego (dotyczy placu manewrowego w Wałbrzychu przy ul. Kasprzaka). 

e) „kalendarz OSK” – system internetowy umożliwiający dokonywanie rezerwacji najmu stanowisk 

egzaminacyjnych, dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego i podstronie dotyczącej Oddziału Regionalnego w Wałbrzychu lub Oddziału 

Terenowego w Kłodzku, w zakładce „Najem stanowisk egzaminacyjnych”. 

 

§ 2 

Organizacja najmu stanowisk egzaminacyjnych na placu manewrowym - zasady ogólne 

 

1. Planowaniem i organizacją najmu stanowisk egzaminacyjnych na placu manewrowym OR DORD 

zajmuje się Dział Obsługi Klienta. Kontakt telefoniczny i mailowy: 

a) OR w Wałbrzychu, tel. 74/665-91-16, biuro.wb@dord.dolnyslask.pl 

b) OT w Kłodzku, tel. 74/867-40-24, klodzko@dord.dolnyslask.pl 

2. Zapisy związane z udostępnianiem stanowisk prowadzone są według kolejności zgłoszeń, oraz 

dostępności miejsc w systemie „Kalendarz OSK”. 
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3. Hasło dostępu do systemu „Kalendarz OSK”, będzie przekazane Ośrodkowi Szkolenia Kierowców 

w chwili podpisania umowy. 

4. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu najmu stanowisk egzaminacyjnych jest: 

a) posiadanie podpisanej „otwartej” umowy najmu/dzierżawy – dla rezerwacji indywidualnych, 

bez określonych szczegółowo dni i godzin najmu/dzierżawy (rezerwacje sporadyczne), 

b) dokonanie rezerwacji w systemie „Kalendarz OSK”, dostępnego na stronie internetowej: 

https://dord.dolnyslask.pl/walbrzych/oddzial/najem-stanowisk-egzaminacyjnych/ w 

przypadku OR w Wałbrzychu, oraz na stronie internetowej: 

https://dord.dolnyslask.pl/klodzko/oddzial/najem-stanowisk-egzaminacyjnych/ w przypadku 

OT w Kłodzku, 

c)  dokonanie rezerwacji i wpłaty kartą płatniczą w Dziale Obsługi Klienta DORD lub przelewem 

na  (rachunek bankowy prowadzony przez Santander Consumer Bank SA nr                                                 

87 1090 2271 0000  0005 8400 0501) – tylko w okresie przejściowym, maksymalnie do dnia 

30.09.2022 r. 

 

5. Stanowiska egzaminacyjne udostępnianie są w Ośrodkach w następujących dniach i godzinach: 

a) OR w Wałbrzychu: 

dla umów „otwartych”: 

- Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 8:00 oraz od 16:00 do 17:00 
  (w podanych dniach i godzinach, mogą również występować umowy „stałe”) 

dla umów „stałych”: 

- Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 8:00 oraz od 16:00 do 20:00 

- Sobota (wolna) od 08:00 do 20:00 

- Sobota pracująca – od 07:30 do 08:00 oraz od 16:00 do 20:00 

- Niedziela – od 08:00 do 20:00 

b)  OT w Kłodzku: 

- Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 8:00 oraz od 16:00 do 20:00 

- Sobota (wolna) od 7:00 do 14:00  

- Sobota (pracująca) od 7:00 do 8:00 

 

6. OR DORD udostępnia place manewrowe: 

a) na podstawie umów otwartych i stałych: w Wałbrzychu, 

b) na podstawie umów otwartych: w Kłodzku. 

 

7. W szczególnych sytuacjach, w których DORD będzie organizował praktyczne egzaminy państwowe 

lub różnego rodzaju okazjonalne zajęcia w zakresie BRD na placu manewrowym (szczególnie w 

soboty lub niedziele), wówczas Ośrodki Szkolenia Kierowców, posiadające stałe umowy (jeżeli 

zajęcia będą ze sobą kolidowały godzinowo), zostaną wcześniej poinformowane, że w danym 

dniu, nie będą miały możliwości korzystania z placu manewrowego. W takim przypadku, będzie 

możliwość odbycia zaległych zajęć w innym, ustalonym indywidualnie terminie, lub obniżenie 

wystawianej faktury przez DORD. 

 

 

§ 3 

Zasady dotyczące użytkowania Breloczka dostępowego (dotyczy stanowisk  

https://dord.dolnyslask.pl/walbrzych/oddzial/najem-stanowisk-egzaminacyjnych/
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egzaminacyjnych na placu manewrowym DORD OR w Wałbrzychu przy ul. Kasprzaka) 

 

1. Najemca posiadający podpisaną umowę stałą, otrzymuje Breloczek dostępowy służący do 

uruchomienia elektrycznie sterowanej bramy wjazdowej w celu wjazdu oraz wyjazdu z placu 

manewrowego. 

2. Najemca zobowiązany jest zwrócić Breloczek dostępowy, w przypadku rozwiązania umowy stałej 

lub zakończenia jej obowiązywania. 

3. W celu wjazdu na plac manewrowy należy zbliżyć Breloczek dostępowy do czytnika znajdującego 

się po prawej stronie bramy wjazdowej, a w celu wyjazdu należy zbliżyć Breloczek dostępowy  

do czytnika znajdującego się na budynku portierni. 

4. Brama zamyka się automatycznie po upływie 20 sekund od pełnego otwarcia. Każdy przejazd                  

w świetle bramy powoduje wznowienie odliczania 20 sekund.  

5. Dla OSK, które posiadają zawarte umowy stałe OR DORD udostępni odpowiednią ilość Breloczków 

dostępowych dla każdego pojazdu szkoleniowego, zgodnie z informacją przekazaną do Działu 

Obsługi Klienta. 

6. Breloczek dostępowy jest zaprogramowany na ustalone w umowie godziny.  

7. Najemca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustalonych godzin najmu oraz czasu 

szkolenia. 

8. Przedłużenie czasu trwania szkolenia przez Najemcę, powoduje blokadę bramy wjazdowej  

i tym samym uniemożliwia wyjazd z palcu manewrowego. 

9. Przekroczenie czasu korzystania z placu manewrowego będzie skutkowało naliczeniem kary  

w wysokości 100,- zł brutto. (81,30 zł netto) 

10. W sytuacjach zagrażających życiu, otwarcie bramy wjazdowej jest możliwe za pomocą wyłącznika 

bezpieczeństwa znajdującego się na budynku portierni. 

11. Nieuzasadnione użycie wyłącznika bezpieczeństwa będzie skutkowało naliczeniem kary  

w wysokości 200,- zł brutto. (162,60 zł netto) 

12. Zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Breloczka dostępowego będzie skutkowało naliczeniem 

opłaty w wysokości 100,00 zł netto za każdą udostępnioną sztukę. 

13. Każdy Breloczek dostępowy jest przypisany do użytkownika oraz określonego pojazdu. Zabrania 

się udostępniania, wymiany lub zamiany Breloczka dostępowego.  

14. OR DORD udostępnia Najemcy specjalny numer telefonu 536 881 074, pod który należy zgłaszać 

wszelkie trudności związane z wjazdem lub opuszczeniem placu manewrowego. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi OR DORD przysługuje prawo nakazania 

opuszczenia placu manewrowego, niezależnie od czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu,  

na jaki plac manewrowy został udostępniony.  

2. Wszelkie sprawy związane z udostępnieniem stanowisk egzaminacyjnych na placu manewrowym 

oraz organizacją najmu należy kierować do Działu Obsługi Klienta OR DORD. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i Ustawy o Kierujących Pojazdami oraz przepisów 

wykonawczych do tych Ustaw.  

4. Tracą moc wszystkie poprzednio obowiązujące Regulaminy. 
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5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

ZOBOWIĄZANIE - OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/na __________________________________ kod instruktora: _________, 

reprezentując:______________________________________________________________________ 
(nazwa OSK) 

oświadczam, że w dniu __________________________________ w czasie korzystania ze stanowiska 

egzaminacyjnego na placu manewrowym, realizując jazdę próbną z Panem/Panią 

___________________________________________________________________________ na placu 

manewrowym DORD w ________________________________________________ 

uszkodzeniu uległy następujące elementy: (dokładny opis uszkodzeń) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kwotę odszkodowania w wysokości wyznaczonej przez DORD na podstawie dokumentów źródłowych, 

zobowiązuję się wpłacić w ciągu siedmiu dni od daty jej wyliczenia na rachunek Oddziału Regionalnego 

Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu - Santander Consumer Bank SA, Nr 87 1090 

2271 0000 0005 8400 0501 

 

 

_________________________________________ 
(podpis osoby składającej zobowiązanie)  

 


