…………………………………………………

Jelenia Góra …………………………

…………………………………………………
………………………………………………….
(Pieczątka ośrodka szkolenia kierowców)

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z treścią przepisu art. 53 a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz.
U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział pojazdu ośrodka (marka i nr rej.)
……………………………………………………………………….. w części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie
prawa jazdy kategorii ….., zaplanowanego na dzień ………………………………………………. o godz. ……………………. dla
…………………………………………………….. PESEL: ………………………………………………………….. wpisanej (ego) w
ewidencji ośrodka pod poz. ………………. Ponadto oświadczam, że:
1. Pojazd podstawiony przez ośrodek szkolenia:
Spełnia wymagania pojazdu przystosowanego do prowadzenia egzaminów państwowych, zgodnie z
treścią przepisu art. 24 ustawy o kierujących pojazdami,
2) Jest wyposażony w urządzenie nagrywające, które odpowiada warunkom określonym w przepisie art. 54 a o
kierujących pojazdami**.
2. Ośrodek szkolenia ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe powstałe w czasie dysponowania pojazdem przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze w związku z egzaminem prowadzonym na podstawie niniejszego
oświadczenia.
1)

…………………………………………………………
(podpis i pieczęć kierownika OSK)

*- niepotrzebne skreślić,
**-dotyczy tylko kat. B.

…………………………………………………

Jelenia Góra …….………………………

…………………………………………………
………………………………………………….
Dane kursanta

WNIOSEK
Działając zgodnie z treścią przepisu art. 53 a ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących
pojazdami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.) wnoszę o przeprowadzenie praktycznej części
egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B pojazdem ośrodka szkolenia kierowców
…………………………………….…………………………………………, który prowadził moje szkolenie.
Termin praktycznej części egzaminu państwowego został zaplanowany na dzień……………………………….. o godz.
……………………………….
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się ponieść koszty praktycznej części egzaminu
państwowego prowadzonego wskazanym wyżej pojazdem ośrodka szkolenia kierowców.
Ponadto potwierdzam, że znane są mi zasady udostępniania pojazdu przez ośrodek szklenia, o
których mowa w art. 53 a ustawy o kierujących pojazdami.
W załączeniu przedkładam oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział
pojazdu ośrodka szkolenia kierowców w części praktycznej egzaminu państwowego.

….…………………………………………………………
podpis osoby składającej oświadczenie

POUCZENIE:
1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych – Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze z oddziałami w: Bolesławcu, Głogowie, Miliczu i Kamiennej Górze, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku, identyfikacji osoby, a także w
celach archiwizacyjnych.
2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z § 34 ust. 2 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.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawienia czy ograniczenia
przetwarzania.
4. Podane dane osobowe nie zostaną udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.

* - niepotrzebne skreślić,

