
                                

                   

                          

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego                                           Przemyśl, dnia …………………… 
                                                                                                                                                                   Miejscowość                  dzień, miesiąc, rok  

w Przemyślu, ul. Topolowa 7 
 

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

Ulica .....................................................................................Nr bud............................ 
 

Kod pocztowy ...............................    Miejscowość ................................................. 
 

           Nr identyfikuj ący profil kandydata (PKK): 
 

OŚWIADCZENIE 
              1. Nr PESEL/data urodzenia. 
                Datę urodzenia wpisują tylko osoby, który nie mają ustalonego nr PESEL 

 2. Nazwisko  
 

 3. Imię      
   

 4. Adres : Miejscowość: 
 

     Kod pocztowy                            Ulica:   
 
  nr. budynku                       nr. lokalu                       nr. telefonu 
 

  5. Część egzaminu państwowego, jaka ma być przeprowadzona: teoretyczny/praktyczny* 

  6. Kategoria prawa jazdy/pozwolenia*, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy: ………….. 

  7. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat.  ……………...  Nr ……………….......... 

   8. Informacje o odbytym szkoleniu dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami: 

Kategoria prawa jazdy lub 
pozwolenia 

Data rozpoczęcia 
szkolenia 

Data zakończenia 
szkolenia 

Numer ośrodka szkolenia kierowców lub 
innego podmiotu prowadzącego szkolenie 

Numer instruktora 
prowadzącego szkolenie 

 

 

    

    9. Informacje z orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami: 

Zakres (kat. uprawnień) Data wydania Termin ważności Ograniczenia zawarte w 
orzeczeniu lekarskim 

Numer orzeczenia 

 

 

    

  10. Informacje z orzeczenia psychologicznego braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania     pojazdem, 
o ile jest wymagane: 

 

Zakres (kat. Uprawnień) 
 

Data wydania 
 

Termin ważności 
 

Numer orzeczenia  
 

 
 

   

JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM  ŻE: 
1. Przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje 

więzi osobiste lub zawodowe (przedstawiam zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy na terytorium R.P.). 
2. W wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono u mnie aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu. 
3. W stosunku do mnie nie został orzeczony prawomocny wyrok sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych 

- w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; 
4. W stosunku do mnie nie wydano decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy  

- w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji. 
5. Nie posiadam innego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym. 
6. Nie uzyskałam/em* za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało mi zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało 

cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia. 
7. Nie ukończyłam/em* 18 lat, - posiadam pisemną zgodę rodzica lub opiekuna* 

 
  *niepotrzebne skreślić                                                     ……………………………………………... 

                                                                                                                                                                (data, czytelny podpis) 

                    

           

                          

                          


