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NAZWA I NUMER EWIDENCYJNY OSK

Jednocześnie oświadczam, że:
Udostępniony pojazd lub zespól pojazdów spełnia warunki dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).
Udostępniony pojazd, w przypadku kategorii B prawa jazdy, jest wyposażony w urządzenie rejestrujące,
spełniające warunki zawarte w art. 54a Ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)
Jeżeli pojazd nie zostanie udostępniony przez OSK w wyznaczonym terminie, zostanie udostępniony pojazd
niesprawny technicznie lub nieprzystosowany do egzaminowania to uznane to będzie jako
nieudostępnienie pojazdu.
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PIECZĘĆ OSK I PODPIS UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA

Pouczenie
Samochód należy udostępnić dla WORD na 30 min. przed planowanym egzaminem, w celu kontroli stanu pojazdu
(sprawdzenie systemu rejestrującego, dokumentów, świateł, itp.) i odebrać po egzaminie – w zależności od czasu
niezbędnego do zabezpieczenia zapisu przebiegu egzaminu z urządzenia rejestrującego.
Koszt udostępnienia pojazdu ponosi OSK.
Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu w części praktycznej
egzaminu państwowego, 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.
Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu
państwowego nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu, to
dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 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, który
go udostępnia.
Plac manewrowy WORD zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie egzaminowania jest wyłączony z ruchu dla
pojazdów innych niż egzaminacyjne. Wjazd na plac manewrowy WORD pojazdem lub zespołem pojazdów przewidzianym do
egzaminu praktycznego jest możliwy wyłącznie za zgodą dyspozytora WORD pełniącego obowiązki na placu manewrowym
lub w przypadku jego nieobecności innego pracownika technicznego, egzaminatora lub dyrektora WORD. Ponadto zabrania
się przebywania na placu manewrowym WORD osób postronnych. Wejście na plac manewrowy jest możliwe wyłącznie za
zgodą pracownika WORD.
Udostępniony przez OSK pojazd, w przypadku kategorii B prawa jazdy, musi być wyposażony w kompletny i działający
system rejestrujący przebieg egzaminu. System ten musi spełniać wymagania opisane w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1206). Dodatkowo:
 Wszystkie dane zarejestrowane przez system rejestrujący przed egzaminem powinny zostać z niego usunięte.
WORD w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo całkowitego wyczyszczenia nośnika pamięci po przeprowadzeniu
egzaminu.
 WORD w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo zastosowania własnego nośnika pamięci w urządzeniu
rejestrującym.
Informacja Administratora Danych dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku), znajduje się na
stronie www.word.bielsko.pl w zakładce Egzaminy.

