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Gorzów Wlkp. dnia…………….…….
……………………………………….
(imię/ imiona* i nazwisko
osoby przystępującej do egzaminu)
………………….…….
(nr PESEL)
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
ul. Podmiejska 18
66-400 Gorzów Wlkp.
Ja niżej podpisany (a), wnoszę o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu
państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kat. ………. pojazdem marki ……………………….,
nr rej. ………………………….. będącym własnością ośrodka szkolenia kierowców, w którym odbyłem
szkolenie*

(wymóg odbycia szkolenia w OSK, który udostępnia pojazd, dotyczy egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM,

A1, A2, A, B, B+E).

Dane OSK, które są właścicielem pojazdu:
Nazwa OSK: ………………………………………
Nr ewidencyjny: …………………………………..
…………………………………….
podpis osoby wnioskującej
Oświadczenie właściciela pojazdu
I.

Oświadczam, że podstawiony na wniosek Pan/Pani* ………………………………….pojazd
marki…………………….……..nr rej. ......................... :

1. jest sprawny technicznie i spełnia wymogi określone dla pojazdów przeznaczonych dla szkolenia i
egzaminowania, w tym w szczególności w:
a. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2015.305 j.t.
ze zm.),
b. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych
sprawach (Dz.U.2016.232).
2. posiada aktualne ubezpieczenie komunikacyjne OC.
II. Oświadczam, że ponoszę wszystkie koszty związane z udostępnieniem pojazdu (w tym koszty
paliwa oraz uszkodzenia pojazdu powstałe w trakcie egzaminu).

…………………………………….
podpis właściciela pojazdu
* niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie egzaminatora
III. Pojazd marki .……………………………………………..…..nr rej. ………………………..
1. posiada aktualne ubezpieczenie OC.
2. wpis w dowodzie rejestracyjnym, że przystosowany jest do nauki jazdy.

IV. Stan pojazdu przed egzaminem:
1.

pojazd nie posiada widocznych uszkodzeń*.

2.

pojazd posiada widoczne uszkodzenia (wymienić)* ………………………..…………….………

………………………………………………….…….………………………………………………………
………………………………………………….…….………………………………………………………
………………………………………………….…….………………………………………………………

V. Stan pojazdu po egzaminie:
…………………………………………………………………………………………………….…….…………
……………………………………………….………………………………………………………….…….…….
…………………………………………………………………………………………………………….…….…
….…….………………….…….………………………………………………………….………………………

..……………………………
Podpis egzaminatora

* niepotrzebne skreślić

