
r. 
(Imi? i nazwisko osoby skladajacej oswiadczenie) (Miejscowosc i data) 

(Nr PESEL) 

OSWIADCZENIE 

Na podstawie § 11 ust.4 pkt.2 rozporzqdzenia Ministra Trans port u, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. z 5.09.2012r., poz. 995 z pozn.zm.) bedi|c uprzedzony o odpowie-
dzialnosci karnej za skladanie falszywych zeznan (art.233 § 1 k.k.), oswiadczam: 

1. NAZWA ORGANU WYDAJACEGO PRAWO JAZDY, KTORY WYGENEROWAL PKK 

2. CZF^SC EGZAMINU JAKA MA BYC PRZEPROWADZONA : (* 

Teoretyczna D Praktyczna D 

3. ZASWIADCZENIE Q UKONCZENIU SZKOLENIA : (* 

a/ Nr OSRODKA SZKOLENIA b/ DATA WYDANIA 

c/ Nr ZASWIADCZENIA d/ Nr INSTRUKTORA 

e/ DATA ROZPOCZE_CIA / ZAKONCZENIA SZKOLENIA / 

V KATEGORIA PRAWA JAZDY 

4. ORZECZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAN ZDROWOTNYCH DO KIE-
ROWANIA POJAZDEM: (* 

a/ NR ORZECZENIA / DATA WYDANIA / 

b/ TERMIN WAZNOSCI / ZAWARTE OGRANICZENIA / 

c/ ZAKRES BADANIA 
5. ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE O BRAKU PRZECIWWSKAZAN PSYCHOLOGICZ-

NYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM : P 

a/NR ORZECZENIA / DATA WYDANIA / 

b/ TERMIN WAZNOSCI / ZAWARTE OGRANICZENIA / 

dZAKRES BADANIA 

6. PRZYSTAPIF^ DO EGZAMINU PANSTWOWEGO NA KATEGORIE_ PRAWA 
JAZDY 

7. POSIADANE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI KATEGORII (* 
8. ZOSTALEM SKIEROWANY NA KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI w trybie: P 

a/ art.114, ust.l, pkt. 1 lit. b) ustawy na wiosek komendanta wojewodzkiego Policji w razie . . 
przekroczenia 24 punktow otrzymanych na podstawie art.130, ust.l 

b/ art. 49, ust.l, pkt. 3 lit. a) ustawy o kieruj^cych - w przypadku ubiegania si£ o przy-
wrocenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem, cofniftego 
na okres przekraczaj^cy rok lub cofnietego w zwi^zku z utrata kwalifikacji !—> 

d adr. 49, ust.l, pkt.3 lit b) ustawy o kierujqcych - w przypadku ubiegania si? o zwrot za- .—, 
trzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, ktorego byla po-
zbawiona na okres przekraczaj^cy rok. I 

9. NIE WYSTEPUJ4 U MNIE PRZESLANKI O KTORYCH MOWA w art. 12, ust.l pkt. 1-5 usta
wy (prawo jazdy nie moze byd wydane osobie: u ktorej stwierdzono uzaleznienie od alkoholu lub innego podob-
nie dzialajqcego srodka, ktdra ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazddw lub cofniete uprawnienia, ma inne 
prawo jazdy rdwniez zagraniczne i nie jest ono zatrzymane lub cofniete). 

10. POSIADAM ZGODE. O KTOREJ MOWA w art.ll, ust. 2 ustawy P 
(osoba ktdre nie ukoriczyla 18 lat, moze uzyskac prawo jazdy kategorii AM, Al, Bl lub Tza pisemnq zgodq rodzi-
ca lub opiekuna). 



11. OSWIADECTWO KWALIFIKACJI: C 

a/ NR SWIADECTWA 

b/RODZAJ KWALIFIKACJI: (* 

kwalifikacja wstfpna ; wst̂ pna przyspieszona ; wst£pna uzupeiniajaca ; 

wstepna uzupelniajijca przyspieszona ; szkolenie okresowe. 

c/ DATA WYDANIA / KATEGORIE / 

d/WYDANE PRZEZ 

niepotrzebne skreslic 
Ponijej - wlasciwe zaznaczvc literg X w kwadracie 

12. Przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w kaz-
dym roku kalendarzowym ze wzgl̂ du na swoje wiezi osobiste lub zawodowe albo przed-
stwiela(e)m zaswiadczenie, ze studiuje co najmniej od 6 miesiecy. 

13. Nie zostal orzeczony w stosunku do mnie - prawomocnym wyrokiem ŝ du - zakaz pro-
wadzenia pojazdow mechanicznych. 

14. Nie mam cofnietego uprawnienia do kierowania pojazdami. 
15. Nie mam zatrzymanego prawa jazdy. 
16. Nie posiadam, innego dokumentu stwierdzajsjcego uprawnienie do kierowania pojazdem 

silnikowym. 
17. Uzyskane przeze mnie za granica. prawo jazdy, nie zostalo zatrzymane ani nie zostalo 

cofniete uprawnienie do kierowania pojazdami. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 Nr pesel / Data urodzenia 

2. Nazwisko 1 czton 

DANE OSOBOWE 
Dat£ urodzenia wpisujq tylko 

osoby nieposiadajqce numeru Pesel 

3. Nazwisko 2 czlon 

4. Imi? (imiona) 

5. Miejsce urodzenia 

6. Adres zamieszkania: Kod pocztowy 

Miejscowosc 

7.0bywatelstwo 

Ulica 

Nr budynku Nr lokalu telefon 

E-mail 

(podpis osoby skladajacej oswiadczenie) 


