Płock, dnia ………………………..
………………………………………………………………………….
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………………….
Numer PESEL

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym udzielam pełnomocnictwa w rozumieniu art. 961) Kodeksu Cywilnego,
Panu(i) ..…………………………………………….………………………………………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………..................….
legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem2) o numerze ………………………… do
dostarczenia kompletu moich dokumentów do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku i
uzgodnienia jednorazowo lub wielokrotnie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy. Udzielenie
pełnomocnictwa jest ważne do czasu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

…………………..…………………………………………
(czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA
Pouczony o treści art. 65. §13) Kodeksu Wykroczeń i świadomości odpowiedzialności za
umyślne wprowadzenie w błąd organu państwowego oświadczam, że wiarygodność danych
dotyczących tożsamości kandydata na kierowcę zawartych w załączonych dokumentach jest zgodna
ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam ponadto, że w ramach udzielonego pełnomocnictwa, ponoszę odpowiedzialność
wobec strony i organów prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, za
skutki zdarzeń wynikłych ze zmiany sytuacji prawnej strony oraz dochowanie wyznaczonych terminów
egzaminów i wniesienie opłat egzaminacyjnych.

……………………..…...…………
(miejscowość, data)

…….……..…………………………………..
(czytelny podpis pełnomocnika)

Dane przetwarzane są przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25, 09-407 Płock,
w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu
państwowego na prawo jazdy w ramach realizowania obowiązków ustawowych. Pełna informacja o ochronie danych osobowych,
w tym o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach oraz sposobie ich realizacji, znajduje się na stronie internetowej
www.wordplock.pl, w zakładce RODO oraz w Biurze Obsługi Klienta.
1)

2)
3)

Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej,
można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
Art. 95. § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki
bezpośrednio dla reprezentowanego.
Art. 96. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na
oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).
Niepotrzebne skreślić.
Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do
legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby
2) co do swojego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania
Podlega karze grzywny

