WNIOSEK O UDZIAŁ
W SZKOLENIU KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO OBNIŻAJĄCE ILOŚĆ PUNKTÓW KARNYCH (ONLINE)

Suwałki, dnia

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

  20r.
-

-

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki
Konto bankowe nr 48 1500 1719 1217 1002 0778 0000
Prosimy o wpisanie drukowanymi literami:

Prosimy o wpisanie drukowanymi literami danych z prawa jazdy:

 *
Nazwisko 


//

Imiona

  r.



Kategorie /z pozycji nr 9/

Miejsce urodzenia



PESEL

Nr prawa jazdy /z pozycji nr 5/

Data wydania prawa jazdy /z pozycji nr 4a/
-


Data urodzenia   r.

-

Organ wydający /z pozycji nr 4c/

Miejsce zameldowania:




Kod pocztowy i miejscowość

Data uzyskania uprawnień /pkt 10/:

-

-


Ulica i nr

  r.
-

-

Komenda Wojewódzka Policji właściwa miejscu zamieszkania

 
tel. Kontaktowy

Województwo





adres mailowy


*W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wpisanie na listę uczestników szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
upoważniającego do zmniejszenia liczby punktów karnych, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym w dniu ………………………………………………………………… w systemie online.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikające z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam, iż:
•
Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
•
Posiadam prawo jazdy dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
•
Nie uczestniczyłem/am w szkoleniu kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
•
Zapoznałem/am się z Regulaminem szkolenia i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
•
Zostałem/am poinformowany/a, iż odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego
wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegającym wpisowi tymczasowemu
przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (Podstawa prawna; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania
z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
•
Zostałem/am poinformowany/a, iż Komendant Wojewódzki Policji, właściwy dla miejsca zameldowania kierowcy wpisanego do ewidencji, po otrzymaniu
zaświadczenia o ukończenia szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według
kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszenia popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego
szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
Wyrażam zgodę na przesłanie ofert szkoleniowych organizowanych kursów/szkoleń przez WORD w Suwałkach drogą elektroniczną lub listowną*.

*) Jeśli wyrażasz zgodę postaw X.

Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
............................................................................
(czytelny podpis osoby przystępującej do szkolenia)

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA OŚRODEK

, złotych w dniu   20r.
i wyznaczam termin szkolenia na dzień:   20r. o godzinie: ....................
-

Potwierdzam dokonanie wpłaty na kwotę

-

-

-

..............................................................
(pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek)

