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Zielona Góra, ...............................
1)

Ja, ................................................................. PESEL/Data ur. ..........................................
( imię i nazwisko)

oświadczam, że nie władam językiem polskim w stopniu umożliwiającym odbycie egzaminu państwowego na
prawo jazdy i zrozumienie zasad jego przeprowadzania oraz
składam wniosek o:
2)
udział tłumacza przysięgłego języka ............................... Nr tłumacza TP /……..……/………..
[]
2)
udział tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego
[]
Pana/Pani .......................................................................................
1)
2)
wersję egzaminu teoretycznego w języku: polskim, angielskim, niemieckim, migowym
[]
w trakcie mojego egzaminu teoretycznego/praktycznego

1)

w dniu ................................. .

Pouczenie :
Obecność tłumacza przysięgłego zapewnia osoba egzaminowana. Przebywanie tłumacza przysięgłego na egzaminie teoretycznym
możliwe jest nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu. Egzamin teoretyczny w języku migowym dotyczy wyłącznie testu kategorii B
prawa jazdy w języku polskim.

1) niepotrzebne skreślić
2) właściwe zaznaczyć

........................................................................
CZYTELNY PODPIS

Podstawa prawna:
§ 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 25 lutego 2016 r.).
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