
Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego 

w Rzeszowie



Statutowymi zadaniami  Ośrodka są: 

 Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających 
kwalifikacje osób ubiegających się o prawo jazdy; 

 Propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu 
drogowym poprzez edukację oraz aktywny udział 
w konkursach i turniejach o tematyce bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 



- szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów 
i egzaminatorów,

-   szkolenia dla kandydatów na instruktorów i instruktorów,
- szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego, 
- szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, 
- kursy reedukacyjne w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej  i  przeciwdziałania  narkomanii, 
- szkolenia nauczycieli egzaminujących kartę rowerową

 Organizowanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu 
drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

W analizowanym okresie tj. od I – XI 2018r. łącznie 
przeszkolono 955 osób. 



Działania   na   rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  uczestników    
ruchu   drogowego   w   okresie   I – XI   2018r.   obejmowały:

1. Współdziałanie  w  zakresie  brd  z  wykorzystaniem  Mini 
Miasteczka  Ruchu  Drogowego dla  Przedszkolaka;

2. Współdziałanie  w   zakresie   brd   z  wykorzystaniem  
Mobilnego Miasteczka  Ruchu  Drogowego;

3. Współpracę przy przeprowadzaniu Turniejów w ramach:

• Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla  uczniów szkół  podstawowych  i   gimnazjalnych,

• Ogólnopolskiego  Młodzieżowego  Turnieju   Motoryzacyjnego 
dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  (średnich),

• Innych Turniejów i Konkursów o charakterze cyklicznym,



4. Organizację  imprez  masowych  dla  dzieci  i  młodzieży, w tym 
pikników  rodzinnych  i  szkolnych;

5. Udział przedstawicieli WORD w koloniach charytatywnych 
dla dzieci i młodzieży podczas wakacji;

6. Wsparcie finansowe podmiotów realizujących zadania 
w zakresie brd;

7. Produkcję i emisję programu autorskiego poświęconego 
edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez 
„VIA” Katolickie Radio Rzeszów.

c.d.



I.  Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
z wykorzystaniem Mini Miasteczka dla Przedszkolaka.

W analizowanym okresie WORD w Rzeszowie przeprowadził 
zajęcia  dla  Przedszkolaków  łącznie  w  15  placówkach 
oświatowych, w których  udział wzięło 697 dzieci.

Były to przedszkola z powiatów: rzeszowskiego, mieleckiego,

łańcuckiego, leżajskiego i dębickiego.





…kierujemy ruchem…





II. Współdziałanie  w  zakresie bezpieczeństwa  ruchu  drogowego 
z  wykorzystaniem Mobilnego  Miasteczka Ruchu  Drogowego.

WORD w Rzeszowie jest w posiadaniu Mobilnego Miasteczka 

na podstawie umowy użyczenia z dnia 08 marca 2011r. 
z  Ministerstwem Infrastruktury.

W okresie od I – XI br. wspomniane Miasteczko zostało 
udostępnione 11 razy w ramach Ogólnopolskich Turniejów, 
imprez plenerowych, pikników szkolnych oraz 
przeprowadzania  egzaminów  na  kartę  rowerową. 



W dniu 05.04.2018r. podczas eliminacji powiatowych do 
Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Wiśniowej (pow. strzyżowski)



W   dniu   23.04.2018r.    podczas    eliminacji   powiatowych do 
Ogólnopolskiego Turnieju  BRD  w  Jarosławiu... 



…tuż przed rozpoczęciem eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego 
Turnieju  BRD w Przeworsku, 26.04.2018r.  



W  dniu 22.06.2018r.  podczas  Pikniku Rodzinnego w Nowej Sarzynie 
z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji…



Podczas Pikniku Rodzinnego w Jaśle, którego tematem przewodnim 
było bezpieczeństwo na drodze w obliczu zbliżającego się rozpoczęcia 
roku szkolnego oraz okresu jesienno-zimowego… 25.08.2018r.



III.  Współpraca przy przeprowadzaniu Turniejów.

• Ogólnopolski  Turniej  Bezpieczeństwa  w  Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Eliminacje miejskie:  Rzeszów;  Eliminacje  powiatowe:  Białobrzegi (łańcucki), 
Głogów   Małopolski   (rzeszowski), Jarosław (jarosławski),  Leżajsk  (leżajski), 
Przeworsk  (przeworski), Sędziszów    Małopolski   (ropczycko-sędziszowski),   
Werynia   (kolbuszowski), Wiśniowa   (strzyżowski);   Eliminacje    wojewódzkie: 
   Wielkie  Oczy  (szkoły podstawowe), Huta   Krzeszowska   (gimnazjum); 

• Ogólnopolski  Młodzieżowy Turniej  Motoryzacyjny:

Eliminacje  szkolne:   Zespół   Szkół   Technicznych  w  Leżajsku;   Eliminacje 
miejskie:  Rzeszów;  Eliminacje  powiatowe:   Rzeszów  (rzeszowski), Werynia 
(kolbuszowski),  Łańcut   (łańcucki);  Eliminacje  wojewódzkie: Tarnobrzeg.

• Ogólnopolski  Turniej  Bezpieczeństwa  w  Ruchu Drogowym dla 
uczniów  szkół  specjalnych  i  Specjalnych  Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych –  Eliminacje Wojewódzkie: (Mielec)



Udział w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju  
BRD w Białobrzegach (pow. łańcucki), 08.05.2018r.



Udział w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju  
BRD w Leżajsku, 27.05.2018r.



Udział w eliminacjach miejskich i powiatowych do Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Automobilklubie 
Rzeszowskim, 19.04.2018r.



Przygotowania do konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej podczas eliminacji wojewódzkich do OT BRD dla 
gimnazjum, 17.05.2018r. w miejscowości Huta Krzeszowska…



…przebieg konkurencji udzielania pierwszej pomocy…



Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla 
uczniów Szkół Podstawowych w Wielkich Oczach,  24.05.2018r.



…wręczanie nagród… czyli ulubiona część każdego z Turniejów…



…współorganizatorzy oraz zwycięzcy eliminacji wojewódzkich 
dla Szkół Podstawowych…



Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego na obiektach WORD w Tarnobrzegu, 26.05.2018r.

Konkurencja sprawnościowa 
jazdy samochodem z talerzem 
Stewarta…



XXXI Wojewódzki  Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego na obiektach Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-
Wychowawczych w Mielcu, 23.05.2018r.



…konkurencje 
praktyczne zgodnie 

z Regulaminem do OT 
BRD dla uczniów szkół 

specjalnych 
i specjalnych Ośrodków 

Szkolno-
Wychowawczych.



…zakończenie Turnieju w Mielcu, a na pierwszym planie zwycięzcy…



• Inne Turnieje i Konkursy: 

Turniej  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego dla dzieci 
spędzających ferie zimowe w Rzeszowie organizowany przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie w dniach: 29.01.2018r. i 
08.02.2018r. 



Szkolny Konkurs pn. „Samochodem w dorosłe życie”, przeprowadzony 
w Zespole Szkół w Dynowie 09.03.2018r.



Prelekcje…. 

Sprawdzenie wiedzy 
uczestników konkursu…



„XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK”- etap 
rejonowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 20.04.2018r.



c.d. Mistrzostw PCK….

…profesjonalnie     
przygotowane  
konkurencje…..



Turniej Pierwszej Pomocy pn. „Uczeń Ratowniczek” organizowany 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 18.05.2018r. 



Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Konkursu 
pn. „Policjant Ruchu Drogowego” przeprowadzonego w dniach 
28-29.06.2018r. na obiektach KWP Rzeszów oraz na terenie miasta 
Łańcuta.



…ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród, których jednym 
z fundatorów był WORD Rzeszów. 



XI edycja Konkursu Plastycznego pn. „Bezpieczna droga do 
przedszkola i szkoły”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Rzeszowie, 08.11.2018r.



IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym pn. 
Bezpieczna droga do szkoły” organizowany przez  Szkołę 
Podstawową Nr 17 w Rzeszowie, 22.11.2018r.



IV. Organizacja imprez  masowych  dla  dzieci  i  młodzieży, 
       w tym pikników  rodzinnych  i  szkolnych.

W ramach imprez masowych WORD w Rzeszowie uczestniczył 
w 10 akcjach, podczas których przeprowadzone zostały: 
szkolenia 
nt. bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, konkursy 
z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym polegające na 
rozwiązywanie testów wiedzy opracowanych w WORD i/lub 
przejeździe przez rowerowy tor przeszkód, a także spotkania 
podczas których egzaminatorzy Ośrodka omawiali przepisy 
egzaminacyjne na poszczególne kategorie.

Podczas tych imprez zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody 
rzeczowe, a pozostali uczestnicy odblaskowe materiały 
dydaktyczne w postaci opasek samozaciskowych i innych 
elementów odblaskowych. 



Prelekcja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad 
egzaminowania w wykonaniu Egzaminatora WORD Rzeszów 
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, 10.01.2018r.



Współpraca WORD z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie 
w przeprowadzeniu akcji skierowanej do niechronionych uczestników 
ruchu drogowego pn. „Rowerowy czerwiec z Policją 2018”



Udział w akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy-będę bezpieczny” 
w ramach współpracy Krajowej Rady BRD z Wojewódzkimi Radami 
BRD, przeprowadzonej 22.08.2018r. w Rzeszowie. 

Partnerem akcji 
była Policja. 



Udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew” w Hucisku, powiązanej ze zbiórką krwi oraz rejestracją 
potencjalnych dawców komórek macierzystych, poprzez Mobilny 
Punkt Poboru Krwi „Krwiobus” z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 09.09.2018r.



…w krwiobusie…



Akcja policyjna „Widoczny jak Znicz” skierowana do pieszych 
i rowerzystów poruszających się bez elementów odblaskowych,      

   Rzeszów, 31.10.2018r.



V. Udział przedstawicieli WORD w koloniach charytatywnych dla 
dzieci i młodzieży podczas wakacji.

W dniach 30 lipca, 16 i 27 sierpnia 2018r. na obiektach Ośrodka 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach odbyły się 
Wakacyjne Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Turnieje te przeprowadzane są corocznie z inicjatywy „CARITAS” 
Diecezji Rzeszowskiej, zaś współorganizatorzy to: WORD 
w Rzeszowie, Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie, Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, Zespół Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lesku oraz Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku. 

W turniejach tych uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Podkarpacia, a także z Ukrainy, 
przebywające na kolonii charytatywnej.

Podczas trzech turnusów w br. uczestniczyło łącznie około 420 dzieci.



W programie: konkursy i prezentacje... 



Na zakończenie każdego turnusu zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymują nagrody rzeczowe…zaś wszyscy uczestnicy 
kamizelki odblaskowe… 



VI. Wsparcie finansowe podmiotów realizujących zadania z zakresu  
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W br. WORD w Rzeszowie doposażył, w wykonaniu umowy 
użyczenia, łącznie 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w 
niezbędny sprzęt ratownictwa drogowego. Były to Jednostki OSP: 
Lipnica, Hucisko (gm. Leżajsk), Trzeboś i Borek Stary.



VII. Produkcja i emisja programu autorskiego poświęconego edukacji  

w   zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  przez  Katolickie 
 
Radio „VIA”.

W analizowanym okresie słuchacze Radia  mieli  okazję  wysłuchać  łącznie 21 
audycji, podczas których poruszone zostały tematy dotyczące: 
• Egzaminowania - statystyka zdawalności, najczęściej popełniane błędy 

podczas egzaminów, zmiany w egzaminach na prawo jazdy; 
• Szkoleń i kursów przeprowadzanych w Ośrodku;
• Jubileuszu WORD oraz konkursu na Najlepszego Instruktora Nauki Jazdy
• Turniejów i akcji przeprowadzanych z wykorzystaniem Mini Miasteczka 

Ruchu Drogowego dla Przedszkolaka oraz Mobilnego Miasteczka Ruchu 
Drogowego, podczas których propagowane jest bezpieczne uczestnictwo w 
ruchu drogowym; 

• Porad praktycznych takich jak: przygotowanie pojazdu do jazdy, przyczyny, 
skutki oraz statystyki wypadków, postępowanie w razie wypadku, zachowania 
wobec pojazdu uprzywilejowanego, warunki atmosferyczne i ich wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, przywileje i obowiązki pieszych oraz 
rowerzystów, wymagane dokumenty do kontroli drogowej, rejestracja 
samochodów z kierownicą po prawej stronie,



Podsumowanie:

W okresie I – XI 2018r. WORD w Rzeszowie, w ramach swej statutowej 
działalności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• Przeszkolił łącznie 697 przedszkolaków z 15 przedszkoli 

w ramach zajęć z wykorzystaniem Mini Miasteczka Ruchu Drogowego dla 
Przedszkolaka;

• Współdziałał w zakresie brd z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu 
Drogowego podczas 10 imprez;

• Uczestniczył w 22 turniejach promujących bezpieczne zachowania uczestników 
ruchu drogowego, z czego 16 turniejów zorganizowanych zostało w ramach 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego; 

• Współorganizował 10 imprez masowych, podczas których promowano tematykę 
brd;

• Wziął udział w koloniach charytatywnych podczas wakacji na obiektach 
Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego w Myczkowcach, podczas 
których, 
w konkursach i turniejach poświęconych brd, wzięło udział 420 dzieci;

• Doposażył 4 jednostki OSP w niezbędny sprzęt ratownictwa drogowego;
• Wyemitował łącznie 21 audycji radiowych w Radio „VIA”.



WORD  w  Rzeszowie podczas  wszystkich wyżej 
wymienionych akcji ufundował i przekazał łącznie 

10.658 szt. elementów odblaskowych w postaci: opasek 
samozaciskowych, zawieszek,  szelek, worków, rękawów 

rowerowych i  kamizelek.



Dziękuję za uwagę

                   Oprac. Sylwia Zegar Starszy Specjalista ds. BRD
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