
……………………………………………….  …………………………………… 
                  (nazwisko i imię osoby wnoszącej wniosek)          (miejscowość i data wniesienia wniosku) 

 

Nr PESEL  

           
 

Wniosek 

osoby egzaminowanej w sprawie przeprowadzenia egzaminu państwowego  

pojazdem ośrodka szkolenia kierowców. 

 

 Działając na podstawie art. 53 ust. 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami 

(Dz. U. z 2014 r poz. 600 oraz poz. 970) wnioskuję o przeprowadzenie praktycznego egzaminu 

państwowego wyznaczonego w dniu …………………………………… o godzinie ………………… 

na mój koszt w zakresie kategorii  AM, A1, A2, A, B, B+E*) pojazdem Ośrodka Szkolenia 

Kierowców, który prowadził ze mną szkolenie. 

 Do wniosku dołączam oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody                  

na udział pojazdu  w części praktycznej egzaminu państwowego.  

 

*) niepotrzebne skreślić    

      ……………………………………………… 
             (podpis osoby wnoszącej wniosek) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
           (pieczęć ośrodka szkolenia kierowców) 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

Ośrodka Szkolenia Kierowców 

 

 Oświadczam, iż zgodnie z art. 53a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r                              

o kierujących pojazdami    (Dz. U. z 2014 r poz. 600 oraz poz. 970) zwanej w dalszej części ustawą 

wyrażam zgodę Panu(i) …………………………………………. nr PESEL ………………………… 

wpisanej do książki ewidencji osób szkolonych pod nr ………….. na udział w części praktycznej 

egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, zwanego                

w dalszej części WORD, pojazdu mojego Ośrodka marki …………………………………………..    

nr rejestracyjny …….…………………........ w dniu ………..……………………………………….                             

o godzinie ……………. w zakresie kategorii  AM, A1, A2, A, B, B+E*)   prawa jazdy,  a w razie 

odmowy udostępnienia   pojazdu zawiadomię o tej odmowie osobę egzaminowaną i WORD                               

nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.  

 Ponadto oświadczam, że udostępniając wyżej wyszczególniony pojazd celem 

przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego, zapewnię urządzenie,   o którym mowa 

w art. 54a ustawy. 

 Jednocześnie zapewniam, iż posiadany zapis z przebiegu praktycznej części egzaminu 

państwowego moim pojazdem nie będzie rozpowszechniany o czym stanowi art. 54b ustawy. 

 Oświadczam również , iż zapoznałem się z art. 53a ust. 3 i 4 ustawy celem obligatoryjnego  

stosowania.  

 

       ……………………………………………… 

*) niepotrzebne skreślić                                                                     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 


