
 

WNIOSEK 
 

Działając na podstawie art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268), zwanej w dalszej części ustawą, składam wniosek o przeprowadzenie 
w dniu ……………………… o godz. ……… praktycznej części egzaminu państwowego zakresie prawa jazdy 
kategorii /AM. A1, A2 A, B lub B+E/* pojazdem ośrodka szkolenia, który prowadził moje szkolenie 
podstawowe/uzupełniające*. Pojazd będzie podstawiony na mój koszt. 
Ponadto oświadczam, że znane są mi zasady udostępniania pojazdu przez ośrodek szkolenia, o którym 
mowa w art. 53a ustawy, w tym: 

1. Ośrodek szkolenia, który złożył oświadczenie, może odmówić udostępnienia pojazdu i zawiadomić o tej 
odmowie wojewódzki środek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem 
egzaminu; 

2. Jeśli ośrodek szkolenia nie udostępnił pojazdu w wyznaczonym terminie, akceptuję fakt, że wniesiona 
przeze mnie opłata za egzamin zostanie wykorzystana w całości; 

3. Jeśli uzyskam negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, a w tym dniu byłam/em/ 
zakwalifikowana/y/ również na egzamin praktyczny, kosztami udostępnienia pojazdu nie jest obciążony 
wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. 

*/ niepotrzebne skreślić 
PESEL 

           

 
………………………………..…………………………………………… 

/data i czytelny podpis osoby wnioskującej/ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………… 
……………………………………………… 
 (nazwa i adres ośrodka) 

Nr ewidencyjny OSK……………... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 ), zwanej w dalszej części ustawą oświadczam, że wyrażam zgodę na 
podstawienie pojazdu będącego w dyspozycji ośrodka, marka ………………………. numer rejestracyjny 
………………………… do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego, w dniu ………… o godz. 
…. dla ……………………………………………… PESEL ……………………….. zarejestrowanej/go w książce osób 
szkolonych pod poz. ………, w zakresie prawa jazdy kategorii /AM, A1,A2, A,B lub B+E/*. 
Ponadto, oświadczam, że: 

1. pojazd podstawiony przez ośrodek szkolenia: 

• spełnia wymagania pojazdu przystosowanego do przeprowadzenia egzaminów państwowych, 
zgodnie z art.24 ustawy; 

• jest wyposażony w urządzenie techniczne służące do zapisu obrazu i dźwięku, które spełnia 
wymagania określone w art. 54a ustawy i było zweryfikowane przez WORD**. 

2. znane są mi zasady udostępniania pojazdu przez ośrodek szkolenia , o których mowa w art. 53a ustawy; 

3. ośrodek szkolenia ponosi koszty naprawy pojazdu w przypadku szkody z winy osoby kierującej pojazdem, 
tj. osoby upoważnionej do kierowania pojazdem przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Warszawie. 

 
*/ niepotrzebne skreślić 
**/ dotyczy tylko kategorii B 

 
………………………………………………………… 

/data i podpis osoby upoważnionej/ 


