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Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Oddział Regionalny w Legnicy

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na udział pojazdu ośrodka szkolenia kierowców w egzaminie
praktycznym na prawo jazdy
Na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami. (Dz.U
Nr 30 z 2011r. z późń. zm) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział pojazdu należącego do
Ośrodka Szkolenia Kierowców …………………………………………………………………………..
nr rej. …………………… w egzaminie praktycznym na kat. (kat. AM, A1, A2, A, B lub B+E) *
z udziałem osoby egzaminowanej Pani/Pana* …………………………………., który wyznaczony
został na dzień …………………………… .
Ponadto oświadczam, że:

1.

2.

3.

4.

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.
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
DORD Legnica – niezależnie od ubezpieczenia AC pojazdu, którego zawarcie pozostaje w gestii Ośrodka
podstawiającego pojazd.
Zobowiązuje się podstawić pojazd mający brać udział w egzaminie praktycznym na 10 min przed wyznaczoną
godziną egzaminu wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia w
zakresie OC pojazdu oraz ważne okresowe badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji pojazdu oraz jego wnętrza, przez pracownika
DORD Legnica.

----------------------------------(pieczęć OSK)

----------------------------------(podpis właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Pouczenie:
1. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o wyrażeniu zgody na udział pojazdu ośrodka szkolenia kierowców
w egzaminie praktycznym na prawo jazdy, 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.
4. Ośrodek szkolenia kierowców zobowiązuje się podstawić pojazd mający brać udział w egzaminie praktycznym na 10 min
przed wyznaczona godziną egzaminu.
* -niepotrzebne skreślić

