ZARZĄDZENIE Nr 24/09
DYREKTORA
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej
z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie kwalifikowania osób do egzamin na prawo jazdy oraz wyznaczania terminu
tego egzamin.
Na podstawie § 2 instrukcja przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy lub pozwolenie będącej
Załącznikiem Nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.
Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
1. Osoba ubiegająca się o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy
– przed jego wyznaczeniem – jest obowiązana złożyć w ośrodku egzaminowania
wymagane przepisami dokumenty.
2. Ośrodek egzaminowania po przyjęciu wymaganych od osoby dokumentów, sprawdza
prawidłowość ich wypełnienia oraz weryfikuje jednym z niżej wymienionych dokumentów
tożsamości tej osoby:
a) dowodem osobistym,
b) paszportem,
c) kartą pobytu.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 wymagane dokumenty może złożyć poprzez pełnomocnika
posiadającego upoważnienie (wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia) do
odbioru zaświadczenia z wyznaczonym terminem egzaminu. Treść zaświadczenia podlega
ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
§2
1. Warunkiem zakwalifikowania osoby do egzaminu oraz wyznaczenia jego terminu, jest
przyjęcie i sprawdzenie złożonych przez nią dokumentów pod względem kompletności,
ważności i poprawności wypełnienia.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych dokumentach, termin egzaminu
może zostać wyznaczony wyłącznie po usunięciu tych nieprawidłowości.
§3
Osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy, obowiązana jest okazać jeden
z dokumentów tożsamości wymienionych w § 1 ust 2. Posiadanie ważnego dokumentu
tożsamości jest warunkiem dopuszczenia osoby do egzaminu.
§4
Traci moc zarządzenie Dyrektora WORD Biała Podlaska z dnia 30 listopada 2006 roku
w sprawie ustalania tożsamości osób zapisujących się i przystępujących do egzaminu na
prawo jazdy
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/09
Dyrektora WORD w Białej Podlaskiej
z 16 grudnia 2009

----------------------------------------------/ nazwisko i imię mocodawcy /

----------------------------------------------------/ nazwisko i imię pełnomocnika /

-------------------------------------------------/ numer PESEL /

-------------------------------------------------/ numer PESEL /

-------------------------------------------------

---------------------------------------------------

------------------------------------------------/ adres zameldowania /

--------------------------------------------------/ adres zameldowania /

----------------------------------------------/ seria i numer dokumentu tożsamości /

--------------------------------------------------/ seria i numer dokumentu tożsamości /

PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany mocodawca, upoważniam wymienionego wyżej pełnomocnika do
złożenia w moim imieniu dokumentów na egzamin i wyznaczenia terminu egzaminu
państwowego na prawo jazdy w zakresie kategorii ……………. w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, oraz do odbioru zaświadczenia z terminem egzaminu.
-----------------------------------------------------------------------/podpis mocodawcy – osoby udzielającej pełnomocnictwa
– zgodny z dokumentem tożsamości i wnioskiem/

--------------------------------------------------------------------/podpis pełnomocnika – zgodny z dokumentem tożsamości/ *

---------------------------------------------------------, dnia -----------------------------------------------/ miejscowość /

UWAGA: Pełnomocnik składający dokumenty w imieniu mocodawcy musi posiadać –
oprócz swojego dokumentu kopię dokumentu tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa
(mocodawcy), zawierający strony z podpisem i danymi adresowymi. Pełnomocnictwo należy
wypełnić i podpisać CZYTELNIE.
*) Oświadczam, że znam obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

