………..………………………, dnia ……………………………
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Katowice
Oddział Terenowy ………………………

WNIOSEK
o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego pojazdem ośrodka
szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie.
1. Nr identyfikujący profil kandydata (PKK):
2. Nr PESEL/data urodzenia.
Datę urodzenia wpisuje osoba, która nie ma ustalonego nr PESEL

3. Nazwisko
4. Imię

Składając wniosek dołączam oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody
na udział pojazdu marki …………………………………………
o numerze rejestracyjnym…………………………......................
w części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii:
AM*
A1*
A2*
A*
B*
B+E*

………………………………….
( podpis wnioskodawcy)

Załącznik – Oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział
pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego – stanowi
oddzielny załącznik/znajduje się na odwrocie niniejszego wniosku**
POUCZENIE:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E prowadzona jest na
wniosek i koszt osoby egzaminowanej, wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej
osoby.
Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej
odmowie osobę egzaminowaną i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach – jego właściwy oddział terenowy,
nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Odmowa udostępnienia pojazdu przez ośrodek szkolenia kierowców, o którym mowa w pkt 2 jest równoznaczna
z przeprowadzeniem praktycznej części egzaminu państwowego pojazdem WORD Katowice.
Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego,
nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu
w terminie, o którym mowa w pkt 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na
ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części
teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców.
Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za
pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku, które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców
udostępniający pojazd.

* Właściwe zakreślić
** Niewłaściwe skreślić

………..………………………, dnia ……………………………
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Katowice
Oddział Terenowy ………………………
(pieczęć ośrodka szkolenia kierowców lub
innego podmiotu prowadzącego szkolenie)

OŚWIADCZENIE
ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka
w części praktycznej egzaminu państwowego.
Wyrażam zgodę
na udział pojazdu marki ……………………….., o numerze rejestracyjnym…………………
w części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii:
AM*
A1*
A2*
A*
B*
B+E*
dla niżej wymienionej osoby:
Nr PESEL/data urodzenia.
Datę urodzenia wpisuje się osobie, która nie ma ustalonego nr PESEL

Nazwisko
Imię

………………………………………………………………
(pieczęć i podpis kierownika ośrodka szkolenia kierowców
lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie)

POUCZENIE:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E prowadzona jest na
wniosek i koszt osoby egzaminowanej, wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej
osoby.
Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej
odmowie osobę egzaminowaną i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach – jego właściwy oddział terenowy,
nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego,
nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu
w terminie, o którym mowa w pkt 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na
ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części
teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców.
Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za
pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku, które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców
udostępniający pojazd.
Urządzenie techniczne służące do zapisu obrazu i dźwięku powinno:
1) rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie
widzenia 45° lub więcej);
2) obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru
rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego (w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego
pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu);
3) rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
4) uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
5) być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
6) zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie
trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia
powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;
7) umożliwić przekazanie zapisu z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych bezpośrednio
po egzaminie dla potrzeb WORD Katowice.
Ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego
przeprowadzonego pojazdem tego ośrodka nie może rozpowszechniać tego zapisu.

* Właściwe zakreślić
** Niewłaściwe skreślić

