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Lublin, dnia __.___.20__r.
…………………………………………….
Pieczęć OSK
Zgodnie z art.53a ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami
z dnia 05.01.2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 18 maja 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) –
działając w imieniu Ośrodka Szkolenia Kierowców (OSK)
………………………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na udział pojazdu :
…………………………………………………………………………………………………………………
( rodzaj, marka, nr rejestracyjny)
w części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii ……………….,
wyznaczonego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie / Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Lublinie – Oddział Terenowy w Puławach / Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Lublinie – Oddział Terenowy w Kraśniku.*
kandydata
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię , nazwisko osoby egzaminowanej , PESEL)
dla którego Ośrodek Szkolenia Kierowców ........................................................................ prowadził
szkolenie.
OSK przejmuje odpowiedzialność w stosunku do WORD w Lublinie za realizację zobowiązania
wynikającego z niniejszego oświadczenia, przyjmując do wiadomości, że obowiązek
powiadomienia, o wyznaczonym terminie, obciąża bezpośrednio zainteresowanego kandydata .
Ponadto oświadczam , że :
1. Pojazd podstawiony przez OSK spełnia wymagania pojazdu przystosowanego do
prowadzenia egzaminów państwowych, zgodnie z art. 24 ustawy o kierujących pojazdami
oraz wyposażony jest w urządzenie nagrywające, które odpowiada warunkom określonym
w przepisie art. 54a ustawy o kierujących pojazdami.
2. OSK przejmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, pozostające
w związku z egzaminem prowadzonym na podstawie niniejszego oświadczenia, powstałe
w czasie dysponowania pojazdem przez WORD Lublin – niezależnie od ubezpieczenia AC
pojazdu, którego zawarcie pozostaje w gestii Ośrodka podstawiającego pojazd.
3. OSK posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową dla udostępnianego pojazdu w zakresie
ubezpieczenia OC i NNW – która będzie ważna w wyznaczonym dniu przeprowadzania
egzaminu.
4. Pojazd będzie podstawiony do WORD w dniu egzaminu – co najmniej 30 minut przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu (w przypadku wyznaczenia egzaminu
teoretyczno-praktycznego oznacza to 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
teoretycznego).
……………………………………………………
(podpis i pieczęć kierownika OSK)
*- niepotrzebne skreślić.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
ul. Hutnicza 3
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www.word.lublin.pl
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POUCZENIE :
1. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, może odmówić udostępnienia
pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu
drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
2. 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 1, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódzkiego
ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
3. 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, który
go udostępnia.
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