PRZEPROWADZENIE PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
POJAZDEM OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO POJAZDEM OSK

________________________________
nazwisko i imię

_________________________________
PESEL

Mając na uwadze art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami wnoszę o przeprowadzenie
części praktycznej egzaminu państwowego kategorii ________ dnia __________________ r.
wskazanym pojazdem marki____________, nr rejestracyjny ____________, Ośrodka Szkolenia
Kierowców, który prowadził moje szkolenie.
.........................., dnia ......................................................................
miejscowość
data i czytelny podpis osoby egzaminowanej

OŚWIADCZENIE OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
Stosownie do treści art. 53a ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, w imieniu Ośrodka Szkolenia
Kierowców, wyrażam zgodę na udział pojazdu szkoleniowego będącego w dyspozycji ośrodka szkolenia
kierowców w części praktycznej egzaminu państwowego w dniu ______________ o godzinie ________.

 zobowiązuję się podstawić pojazd 15 minut przed ustalonym terminem egzaminu;
 oświadczam, że pojazd jest sprawny technicznie, spełnia wymogi dla pojazdu szkoleniowego
o których mowa w przepisach szczegółowych oraz posiada właściwe i kompletne obowiązkowe
wyposażenie określone przepisami szczegółowymi;

 oświadczam, że pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz co najmniej NW;
 oświadczam, że pojazd wyposażony jest w sprawne urządzenie techniczne rejestrujące obraz
i dźwięk, spełniające wymogi określone w przepisach szczegółowych;

 oświadczam, że w ośrodku szkolenia kierowców w imieniu którego składa się niniejsze oświadczenie
przeprowadzono szkolenie podstawowe lub uzupełniające osoby dla której udostępniany jest
pojazd:
marka pojazdu …………………………………………..….………

numer rejestracyjny pojazdu ………………....……….
UWAGA:
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu jest okazanie egzaminatorowi do wglądu dowodu
rejestracyjnego pojazdu i aktualnego ubezpieczenia OC oraz wymaganego wyposażenia.
Przekazanie i odbiór pojazdu Ośrodka Szkolenia Kierowców następuje poza terenem placu
manewrowego. Na plac manewrowy pojazdem wjeżdża egzaminator. Instruktor na placu
manewrowym może przebywać wtedy, gdy na wniosek osoby egzaminowanej uczestniczy
w egzaminie jako obserwator. Istnieje możliwość zamiany pojazdu OSK na pojazd WORD,
lecz nie później niż 5 dni, przed wyznaczonym terminem egzaminu praktycznego.

....................................................................
Pieczęć Ośrodka Szkolenia Kierowców
zawierająca firmę, numer i adres Ośrodka
Miejsce na adnotacje:

.........................., dnia ...................................................
miejscowość
data i czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie
Przyjęto dnia:__________________
Przyjął: _______________________

