Toruń, dnia ………………………………….
……………………………………………………………
Nazwa podmiotu szkolącego/pieczątka

Toruń, dnia …………………………………..
……………………………………………………….
Nazwisko i Imię

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

……………………………………………………….
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Numer PESEL

OŚWIADCZENIE

WNIOSEK

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział pojazdu mojego ośrodka w części praktycznej
egzaminu państwowego: Pani/Pana …………………………………………………………………...................

Na podstawie art. 53 ust. 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 z dnia 10
luty 2011 r. poz. 151 z późn. zm.) wnoszę o przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

w dniu ……………………… o godzinie ……………………… na zasadach i warunkach określonych

w zakresie kategorii …………… na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 z dnia 10 luty 2011

Marka pojazdu………………………………………….model …………………………… nr rejestracyjny …………………………………..

r. poz. 151 z późn. Zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

Nazwa podmiotu, który prowadził szkolenie: ……………………………………………………………………………......................

i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających

Jednocześnie zobowiązuje się do podstawienia pojazdu przystosowanego do egzaminowania zgodnie

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania

z obowiązującymi przepisami w dniu……………………….. i godzinie………….…………., lecz nie wcześniej niż 30

uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu praktycznego, w celu umożliwienia przekazania w/w

(Dz. U. poz. 995 z dnia 5 września 2012 r. z późn. zm.) oraz w zarządzeniu nr 88/2/1/2020
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie prowadzenia praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy z

pojazdu obsłudze technicznej WORD Toruń do sprawdzenia stanu technicznego, niezbędnego wyposażenia i
dokumentów, a także do odbioru pojazdu z terenu WORD Toruń nie później niż 30 minut po zakończonym
egzaminie.
WORD Toruń, oświadcza, że w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania tj.:

wykorzystaniem pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie osoby

•

nie podstawienia pojazdu na 30 minut przed egzaminem – pojazd nie zostanie dopuszczony do egzaminu;

egzaminowanej.

•

pojazd nie zostanie odebrany z terenu WORD w Toruniu w ciągu 30 minut po zakończonym egzaminie praktycznym
– pojazd zostanie usunięty i przewieziony na wskazany parking strzeżony na koszt wnioskującego.

Marka pojazdu………………………………….Model………………………nr rejestracyjny …………………………
Jednocześnie oświadczam, że w/w pojazd posiada ważną polisę w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC i NNW, a także AC.

•

w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przez obsługę techniczną WORD Toruń jakichkolwiek usterek
technicznych, braków w wyposażeniu lub dokumentów bądź niezgodności z obowiązującymi przepisami – pojazd nie
zostanie dopuszczony do egzaminu.

Zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających ze szkód, które mogą wynikać
z udostępnienia pojazdu do realizacji części praktycznej egzaminu państwowego na prawo
jazdy.

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Pieczątka i podpis
Kierownika podmiotu szkolącego

Data i czytelny podpis Wnioskującego

