
Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy 

Ja, niżej podpisany(a), będąc świadomy(a) istniejącego zagrożenia epidemicznego wyrażam zgodę na pomiar mojej temperatury 
ciała* przed rozpoczęciem egzaminu i zaniechanie jego zdawania w razie stwierdzenia temperatury przekraczającej 38°C. 
Zobowiązuję się przez cały czas egzaminu pozostawać w maseczce chroniącej nos i usta, a przed jego rozpoczęciem dokonać 
dezynfekcji rąk wskazanym płynem. Wyrażam zgodę, aby w trakcie egzaminu także egzaminator używał maseczki i innych 
środków ochrony osobistej – rękawiczki, przyłbica. Dobrowolnie deklaruję, że będę uczestniczył(a) w egzaminie na własne ryzyko 
i na własną wyłączną odpowiedzialność i za ewentualne skutki dla mojego zdrowia i życia spowodowane lub pozostające 
w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec WORD i egzaminatora z tego tytułu. 

Jednocześnie świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233, w związku z art. 161 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, ze zm.), niniejszym oświadczam, że: 
➢ W okresie ostatnich 14 dni nie miałem(am) kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem Sars CoV-2; 
➢ W okresie ostatnich 14 dni nie miałem(am) kontaktu z osobą, która wróciła z kraju lub z rejonu transmisji koronawirusa, 

oraz sam(a) nie wróciłem(łam) do Polski z rejonu transmisji koronawirusa Sars CoV-2 (lista krajów publikowana na stronie 
www.gis.gov.pl) 

➢ W okresie ostatnich 14 dni nie podlegałem(łam) obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z kontaktem z osobami 
zarażonymi koronawirusem Sars CoV-2 lub chorymi na COVID-19. 

 
 

…………………………….,        ………..……………………………………………………………………  
Data         Imię, nazwisko i PESEL osoby egzaminowanej 

 

Art. 233. Kodeksu Karnego: 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną 

grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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