Artykuł: Egzaminy / Procedura odwoławcza.
Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej
dotyczących procedury odwoławczej (skargowej) na sposób lub wynik przeprowadzenia
egzaminu państwowego na prawo jazdy.
W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzania egzaminu, osobie egzaminowanej
przysługuje prawo do wniesienia skargi z uzasadnieniem do organu nadzorującego WORD
Warszawa, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami).
Link do Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 978, na naszym portalu:
https://word.waw.pl/images/Prawo/D20170978L.pdf
Mając na względzie zmienione przepisy ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w
zakresie sposobu doręczania pism drogą elektroniczną, skargi można składać za
pośrednictwem Dyrektora WORD w Warszawie w następujący sposób:
•

osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym w Biurze Obsługi Klienta Miejsca
Egzaminowania w którym przeprowadzany był egzamin;

•

za pośrednictwem operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym na
adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231
Warszawa;

•

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego WOJEWÓDZKI
OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO (03-231 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE) - wysyłając
pismo ogólne do podmiotu publicznego podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem
kwalifikowanym, za pośrednictwem platformy ePUAP;

•

drogą e-mail w formie elektronicznej – podpisaną podpisem kwalifikowanym
(elektronicznym) na adres: sekretariat@word.waw.pl ;

Skargę można złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.
Informujemy, że w przypadku niespełnienia warunku w zakresie wymaganego podpisu,
proces rozpatrzenia skargi zostanie wydłużony, do czasu jego uzupełnienia.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do
przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4
Informujemy, że zapis z praktycznej części egzaminu państwowego przechowuje się przez
okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku o kierujących pojazdami, Dz.U. z 2017 r. poz. 978).
Link do Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 978, na naszym portalu:
https://word.waw.pl/images/Prawo/D20170978L.pdf
Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów
egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.
Do pobrania:
•

Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Egzaminy/Procedura_odwolawcza/2
0200824_Procedura_odwolawcza.pdf

