Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
09-407 Płock, ulica Otolińska 25
tel./fax; (024) 262-84-60, 266-89-16

Płock, .............................................. roku

WNIOSEK
o szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Uwaga organizatora szkolenia: Wniosek należy wypełnić bezbłędnie, bardzo czytelnie drukowanymi literami. Wniosek
wypełniony nieczytelnie, z błędami, lub zawierający niepełne informacje
pozostanie bez rozpatrzenia, a zaświadczenie nie zostanie wydane pomimo
obecności na szkoleniu.

1.

Podaję swoje podstawowe dane osobowe:
Nazwisko i imię (imiona): ....................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................................
Numer PESEL:

Dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym miejscowości: .............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Województwo: .....................................................................................................................................................
Numer posiadanego prawa jazdy: .....................................................................................................................

(należy wpisać numer zapisany w punkcie 5. prawa jazdy)
Kategorie posiadanego prawa jazdy: ...............................................................................................................
Data wydania prawa jazdy wraz ze słowną nazwą organu, który go wydał: ..................................................

(należy wpisać datę zapisaną w punkcie 4a. prawa jazdy oraz informację podaną w punkcie 4c )
...............................................................................................................................................................................
Data wydania uprawnień: ………………………………………………………………………………………………….

(należy wpisać najwcześniejszą z dat wymienionych w kolumnie nr 10 na odwrocie prawa jazdy)
Kontakt telefoniczny (telefon komórkowy, do pracy, domowy): ....................................................................
...............................................................................................................................................................................
3.

Oświadczam, że przed wyznaczonym terminem szkolenia wniosę opłatę w wysokości: 300,00 zł.
(słownie: trzysta złotych) na konto bankowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Płocku, a potwierdzenie tej wpłaty przekażę organizatorowi w dniu szkolenia.

4.

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 K. K) oświadczam, że na dzień
rozpoczęcia szkolenia nie został orzeczony w stosunku do mnie –prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw
wykroczeń lub innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym – zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
Oświadczam również, że na dzień rozpoczęcia szkolenia dopuściłem się naruszenia przepisów ruchu drogowego, za które suma
punktów karnych ostatecznych i wpisanych tymczasowo nie przekroczyła 24 i nie jest mniejsza niż 6. Ponadto oświadczam, że od
ostatniego szkolenia minął okres minimum sześciu miesięcy.
Jeżeli suma punktów karnych otrzymanych przeze mnie na dzień rozpoczęcia szkolenia przekracza 24 (dotyczy punktów
ostatecznych i wpisanych tymczasowo) odbycie szkolenia nie spowoduje zmniejszenia liczby punktów karnych. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że za odbycie szkolenia w warunkach, o których mowa w punkcie 6 – WORD w Płocku nie zwróci
dokonanej za szkolenie wpłaty. Wpłata nie zostanie również zwrócona, jeżeli szkolenie zostało zrealizowane, a od ostatniego
szkolenia nie minęło sześć miesięcy.
Zapisując się na kolejny termin szkolenia zobowiązuję się do wniesienia ponownej opłaty licząc się z jej utratą, jeżeli nie zgłoszę się
w wyznaczonym terminie na szkolenie i nie powiadomię o tym organizatora kursu, na co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem
szkolenia.

Numer konta bankowego do wpłaty:

5.

6.

7.

21 1540 1157 2115 5970 0203 0005

...........................................................................
(własnoręczny podpis osoby szkolonej)

