Zarządzenie Nr 13 /2022
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Łodzi
z dnia 25.07.2022r.
w sprawie: ustalenia zasad wynajmu placu manewrowego wraz z pojazdem
egzaminacyjnym na potrzeby szkoleniowe kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Łodzi, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/14 Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 roku, zarządzam
co następuje:
§1
Kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy (dalej Najemcy) mogą w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi wynajmować części placu manewrowego,
przeznaczonego do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład
egzaminu państwowego na prawo jazdy, wraz z pojazdem egzaminacyjnym na potrzeby
własnego szkolenia.
§2
1. Ustala się stawki opłat za usługę wynajmu placu manewrowego wraz z pojazdem
egzaminacyjnym:
a) kat. A na kwotę 140 zł/godz.
b) kat. B na kwotę 100 zł/godz.
c) kat. C na kwotę 140 zł/godz.
d) kat. D na kwotę 180 zł/godz.
2. Podane powyżej kwoty stanowią kwotę brutto.
3. Najkrótsza jednostka wynajmu to ½ godziny.
§3
Ogólne zasady dotyczące wynajmu:
1. Wydawanie pojazdu i odbiór pojazdu po przeprowadzonym szkoleniu poprzedzony
jest przeglądem pojazdu w obecności Najemcy i przedstawiciela WORD w Łodzi. W
razie stwierdzenia uszkodzeń sporządzany jest protokół z opisem uszkodzeń.
2. W czasie szkoleń własnych Najemcy, odbywającego się pojazdem WORD w Łodzi:
a. ruch pojazdu dozwolony jest wyłącznie po terenie WORD w Łodzi,
b. w pojeździe może przebywać tylko Najemca,
c. Najemca jest zobowiązany posiadać dokument prawa jazdy odpowiedniej
kategorii i okazać go na prośbę przedstawiciela WORD w Łodzi,
d. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
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e. Najemca zobowiązany jest do wykonywania poleceń przedstawiciela WORD w
Łodzi w zakresie bieżącego korzystania z części placu manewrowego.
WORD nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie osób korzystających z
wynajmu placu manewrowego wraz z pojazdem egzaminacyjnym.
Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu WORD w
czasie jego wynajmowania.
Wszelkie szkody w majątku WORD w Łodzi powstałe podczas wynajmowania placu
manewrowego wraz z pojazdem egzaminacyjnym pokrywa Najemcy.
W przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów WORD w Łodzi wynajmowanych przez
Najemcę wszelkie konsekwencje szkód na zdrowiu, życiu oraz majątku innych osób
najmujących plac manewrowy lub plac manewrowego wraz z pojazdem oraz
przedstawicieli WORD w Łodzi, ponosi sprawca zdarzenia.
W przypadku niemożności ustalenia osoby sprawcy przez uczestników zdarzenia,
przedstawiciel WORD w Łodzi na miejsce zdarzenia wzywa organy Policji.
§4

Zasady postępowania
egzaminacyjnym:

przy

wynajmie

placu

manewrowego

wraz

z

pojazdem

1. Rezerwacji wynajmu należy dokonać w Oddziale Obsługi Klienta składając zgłoszenie
wg. wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Opłaty z tytułu wynajęcia placu manewrowego wraz z pojazdem egzaminacyjnym
należy dokonać minimum cztery dni robocze przed dniem wynajmu.
3. Brak opłaty w terminie określonym w pkt. 2 skutkuje anulowaniem rezerwacji.
4. Listę wynajmów planu manewrowego wraz z pojazdem egzaminacyjnym na dany
dzień z podaniem Najmujących i godzin najmu, Oddział Obsługi Klienta przekazuje do
Oddziału Zabezpieczenia Technicznego.
5. W uzasadnionych przypadkach, innych niż opisane w ust. 6, WORD w Łodzi zastrzega
sobie prawo do odwołania najmu, z zachowaniem dwudniowego wyprzedzenia.
Termin najmu, w uzgodnieniu z Najemcą, może zostać w takich sytuacjach
przesunięty na inny dzień.
6. Najem placu nie może być zrealizowany w przypadku odbywania się egzaminów
państwowych na placu manewrowym. O fakcie odbywania się egzaminów Najemca
zostanie poinformowany przez przedstawiciela WORD w Łodzi bezpośrednio przed
realizacją zaplanowanego najmu. Termin najmu, w uzgodnieniu z Najemcą, może
zostać w takich sytuacjach przesunięty na inną godzinę lub najem może zostać
odwołany.
7. W sytuacji opisane w ust 5 i 6 związanej z odwołaniem najmu, wniesiona opłata
podlega zwrotowi.
8. W przypadku nie stawienia się Najemcy w rezerwowanym terminie, wpłacona kwota
opłaty nie podlega zwrotowi.
9. Dopuszczalne terminy i godziny wynajmu placu manewrowego wraz z pojazdem
egzaminacyjnym:
- dni robocze WORD w godz. 15 - 21,

- soboty niepracujące, święta państwowe i niedziele. 730– 1530 .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Łodzi

Piotr Romek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13 /22
Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
z dnia 25.07. 2022 r.

Zgłoszenie
Zwracam się z prośba o wynajęcie placu manewrowego wraz z pojazdem
egzaminacyjnym
w zakresie kategorii …………… prawa jazdy
w dniu ………………………
w godzinach ………………………….
Imię i nazwisko: ……...........................................................................................,
adres zamieszkania: ………………………………………………….………………..,
telefon*: ....................................... , e-mail*: ……………………………………………..
* dane dobrowolne, podanie tych danych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celach informacyjnoszkoleniowych dotyczących przedmiotowego szkolenia zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że:
1. posiadam prawo jazdy kategorii ................................. i jestem kandydatem na
egzaminatora w zakresie kat. …………… prawa jazdy;
2. zobowiązuję się do dokonania zapłaty za wynajem placu manewrowego wraz z
pojazdem w kwocie ......................... co najmniej cztery dni robocze przed dniem
wynajmu;
3. zapoznałem się z Zarządzeniem Nr 13 /2022 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Łodzi z dnia 25.07.2022r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu
placu manewrowego wraz z pojazdem egzaminacyjnym na potrzeby szkoleniowe
kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
4. jestem w pełni świadom odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych
oświadczeń;

………………..….… dnia ..................................

……………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą 94-406 Łódź ul.
Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl
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W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

