
, POROZUMIBNIE

zawarte w dniu 20 maja202l r. w Katowicach pomiędzy:

Górnośląskim Stowarryszeniem ośrodków Szkolenia, reprezentow anym przez Przewodnic zącego
Piotra Drapę zw any m dal ej,,Stowa rzyszen iem''

a
Wojew dzkim ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach,
reprezentowanym prZęZ Dyrektora Janusza Freit aga zwanym dalej

40-507 Katowice ul. Francuska 78,

'TWORD 
Katowice'o

zwanymi łącznie,,Stronami''

przy udziale przedstawiciela Marszałka Wojew dztwa Śląskiego Pani Anety Budryriskiej

Na mocy zgodnych oświadczeri woli przedstawicieli Stowarzyszenia i WoRD Katowice, mając na
uwadze dobrą wzajemną wsp łpracę oraz ważny interes społeczny polegający na świadczęniu
nĄwyŻszejjakości usługi publicznej, jaką jest egzaminparistwowy na prawo jazdy, i umożliwieniu jej
najlepszej dostępności i warunk w jej przeprowadzaniaStrony postanawiają co następuje:

$1
Stowarzyszenie koriczy z dniem 20 maja 20Ż1 r. akcję protestacyjną wszczętą wobec W9RD
Katowice oraz jego organ nadzoru, tj. Marszałka WojewodztwaŚląskiego.

$2
WoRD :Katowice, wywiązując się ze swoich wcześniejszych zobowiązari wobec GS6S podjął
następuj ące działania:

$3
Termin kolej ne go spotkania W znaczono na dzien 3 0 .0 6.20Ż l .

$4
Porozumienię zawalto w dw ch jednobrzmiących egzemplatzach,po jednym dla każdej ze Stron.
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Wykonane
Filmy instruk taŻow e odnośn ie egzamino
kategorie prawa j azdy: A, AM, B, B+E, C, C+E, D, T zudziałem
przedstawicieli GSOS

giasu oczekiwania na terminy egzamin w panstwowych
W y znaczanie tęrmin U ę gzam i nu p aristwowe go
nieprzekraczającego30 dni od dnia, w ktorym go wyznaczono

Wybrany wykonawca, ustaleni
uczestnicy film w po stronie
GSOS, ustalani uczestnicy filmow
po stronie WORD Katowice,
decy4a odnoŚnie terminu nagrania
uza|eŻniona od pogody. Termin
realizacji do 30.06 .202L
Prace w trakcie do 30.06 .2AZl

Prace w trakcie do 31.07 .2021

Stowarzyszenie


