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WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

wnioskuję o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na  

prawo jazdy kategorii ……………………………...…. , pojazdem (zespołem pojazdów) 

marki ………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr rejestracyjny …………………………………………………………………..., będącym w dyspozycji 

……………………………………………………………………………………………………………………………………   
NAZWA OSK 

     

Do wniosku dołączam oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców                 

o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej            

egzaminu. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że nieudostępnienie jak i udostępnienie              

niesprawnego lub nieprzystosowanego do egzaminowania pojazdu przez OSK 

może skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. 

 
 
 
 
 

     ...................................................................................... 
     PODPIS ZDAJĄCEGO  

WNIOSEK  

 
...................................................................................... 

NAZWISKO I IMIĘ 

 
...................................................................................... 

PEŁNY ADRES (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

 
...................................................................................... 

PESEL 

…………………………………………………. 
 ADNOTACJE WORD 

 
...................................................................................... 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 



 
 

Pouczenie 
 

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 egzaminu, udostępnił pojazd niesprawny technicznie lub   
nieprzystosowany do egzaminowania i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, to osoba przystępująca 
do egzaminu może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu na pojeździe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.  
Dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest w takiej 
sytuacji pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu pojazdem                    
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest dostępność tego pojazdu.  

 
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. 

 
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.   

 
 
 
 
 
 


