Szczecin, dnia …......................................
Imię i nazwisko …..............................................................................................
PESEL

…..............................................................................................

Numer PKK

…..............................................................................................

OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 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. 2012 poz. 995 z późn. zm.) oświadczam:

1.

Nazwa organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę,

2.
3.

…................................................................................................................................................
Część egzaminu państwowego, jaka ma być przeprowadzona:
część teoretyczna
cześć praktyczna
Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, kategoria prawa jazdy lub pozwolenia której dotyczyło szkolenie, numer ośrodka
szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie w którym było ono prowadzone.
Data rozpoczęcia szkolenia

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

Kategoria prawa jazdy lub pozwolenia …...........................

Data zakończenia szkolenia

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

Numer ośrodka …...........................................

4.

Kategoria prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy …..........................

5.

Przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu
na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawiam zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
Oświadczam, że nie wystepują przesłanki o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–5 Ustawy o Kierujących Pojazdami.

6.

( art. 12 ust. 1 pkt 1-5: „1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu;
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie
i zakresie obowiązywania tego zakazu;
3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy –
w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało
cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;)

7.
8.
9.

Oświadczam, że posiadam pisemną zgodę rodzina lub opiekuna (dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM,
A1, B1 lub T, które nie ukończyły 18 lat)
Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdami:
…......................................................................................................
Zakres, data wydania, termin ważności oraz ograniczenia zawarte w orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdem
Zakres ….........................

Data wydania ….........................

Termin ważności ….................................

Ograniczenia ….........................................................
10. Zakres, data wydania, termin ważności oraz ograniczenia zawarte w orzeczeniu psychologicznym o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem – o ile jest wymagane,
Zakres ….........................

Data wydania ….........................

Termin ważności ….................................

Ograniczenia ….........................................................

…......................................................
czytelny podpis

