
OŚWIADCZENIE NA SZKOLENIE
My, niżej podpisani:

1. ................................................................, legitymujący się dowodem osobistym ............................................
(imię i nazwisko)                                                                                         (seria i  numer)

2. ................................................................, legitymujący się dowodem osobistym ............................................
(imię i nazwisko)                                                                                                                      (seria i  numer)

zamieszkali w .............................................. przy ul. ......................................................... pod nr ........ / ..........

będący rodzicami, prawnymi opiekunami* ..................................................................... ur........./........../...........
(imię i nazwisko)                (dzień / miesiąc / rok)

 (działając na podstawie § 6 ust.1 pkt.  1  i  3  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.  27.10.2005  r.  w sprawie 
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień (...) Dz.U. nr 217 poz. 1834 
wyrażamy zgodę na szkolenie w zakresie kat. A1, A, B1, B1* naszego(j)  syna/córki*.
Wszelkie  dane podane  w niniejszym oświadczeniu są  prawdziwe.  Niniejsze  oświadczenie  złożone  jest  pod  rygorem 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 K.K.)

 1. ................................................................ 2. ....................................................................
                        (podpis ojca)                                                 (podpis matki)

3. ................................................................
                                             (podpis opiekuna) 

OŚWIADCZENIE  NINIEJSZE  PODLEGA  PRZEDSTAWIENIU   W  OŚRODKU  SZKOLENIA  KIEROWCÓW  „PABLO” 
PRZED  ROZPOCZĘCIEM  SZKOLENIA .

              * niepotrzebne skreślić


OŚWIADCZENIE NA EGZAMIN

My, niżej podpisani:

1. ................................................................, legitymujący się dowodem osobistym ............................................
(imię i nazwisko)                                                                                        (seria i  numer)

2. ................................................................, legitymujący się dowodem osobistym ............................................
(imię i nazwisko)                                                                                                                     (seria i  numer)

zamieszkali w .............................................. przy ul. ......................................................... pod nr ........ / ..........

będący rodzicami, prawnymi opiekunami* ...................................................................... ur........./........../..........
            (imię i nazwisko)                 (dzień / miesiąc / rok)

(działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 18.05.98 r. w 
sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień (...) Dz.U. nr 72, poz. 462) 
wyrażamy zgodę na przystąpienie naszego(j)  syna/córki* do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. 
„A1, A, B1, B1* oraz wydania prawa jazdy
 (na podstawie art. 90 pkt. 3 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dn. 20.06.97 r. Dz.U. nr 98).
Wszelkie  dane podane  w niniejszym oświadczeniu są  prawdziwe.  Niniejsze  oświadczenie  złożone  jest  pod  rygorem 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 K.K.)

 1. ................................................................ 2. ....................................................................
                     (podpis ojca)              (podpis matki)

3. ................................................................
                                          (podpis opiekuna) 

OŚWIADCZENIE NINIEJSZE PODLEGA PRZEDSTAWIENIU W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM

                 * niepotrzebne skreślić


	Oświadczenie niniejsze podlega przedstawieniu  w  Ośrodku Szkolenia Kierowców „PABLO” 
	Oświadczenie niniejsze podlega przedstawieniu w ośrodku egzaminacyjnym

