
STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE  

  

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl,  

  

e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl  

BIP:www.powiatwegrowski.pl  

  
  
KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.1.2018  

  

NAZWA SPRAWY:  

Wydawanie prawa jazdy po egzaminie (krajowego, międzynarodowego oraz wtórnika).   

Wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)  
  

  

Wymiana prawo jazdy wydanego za granicą  

  

PODSTAWA PRAWNA:  
  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm);  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016r.poz.231),  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia  

  

2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

(Dz. U z 2013r.poz.83);  

  

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r.poz. 1257 z późn. 

zm.);  

  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);  

  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
  

Wniosek o wydanie uprawnień:  

  

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami (Dz .U z 2016r.poz. 231), Oryginalny wniosek można pobrać w holu Starostwa. 

  

Załączniki:  

  

1. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez 

lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku nieważności wynikającej z tłumaczenia na język 

polski,   

  

2. wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z 

ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi 

wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a 

osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z 

nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym 

tożsamość tej osoby,  

  

3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,   

  

4. ksero zagranicznego prawa jazdy,   

  



4. tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (nie wymaga się tłumaczenia na język polski 

prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy),   

  

Do wglądu – dowód tożsamości, karta stałego lub czasowego pobytu, oryginał prawa jazdy  
  

OPŁATY:  
  

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.  

  

Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł  

  

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  

  

Bank Spółdzielczy w Węgrowie.  

  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:  
  

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, Wydział Komunikacji i Transportu - 

pokój nr 2 (niski parter),  

   

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
  

Sposób załatwienia sprawy:  

  

• odmowa wymiany zagranicznego prawa jazdy - decyzja administracyjna.  

  

Termin załatwienia sprawy:  

  

• Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY:  
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie odwołanie do  

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 

14 dni od daty jej doręczenia.  

  

INFORMACJE DODATKOWE:  
  

• Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu 

drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na 

Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim 

ośrodku ruchu drogowego.   

  

• Krajowe prawo jazdy wydawane jest po oddaniu zagranicznego.   

  

• Prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencji o ruchu drogowym jest ważne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Jeżeli 

prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan 

zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.  

    

Wykaz państw, których krajowe prawa jazdy są ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i mogą być 

wymienione bez sprawdzania kwalifikacji: Albania, Austria, Bahamy, Bahrajn, Białoruś, Belgia, Bośnia i 

Hercegowina, Brazylia, Cesarstwo Japonii, Estonia, Federacja Rosyjska, Filipiny, Finlandia, Francja,  

Grecja, Gruzja, Gujana, Iran, Izrael, Jugosławia, Macedonia, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Litwa,  

Luksemburg, Łotwa, Maroko, Monako, Mongolia, Niemcy, Niger, Norwegia, Pakistan, Republika Czeska,  

Republika Korei, Republika Mołdawii, Republika Południowej Afryki, Republika  

Środkowoafrykańska, Rumunia, San Marino, Senegal, Seszele, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria,  

Szwecja, Tadżykistan  
  

  



Wpis w prawo jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 

lub szkolenia okresowego 

  

  

PODSTAWA PRAWNA:  
  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 978 z póżn.zm );  

  

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. .poz. 2200 z późn.zm.).   

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca   

  

2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 

z 2016r. poz. 231);  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 

2013r.poz.83);  
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r.poz. 1257);  

 
 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);  

  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
  

• Wniosek o wydanie uprawnień:  

  

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra  

  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów 

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016r.poz.231), Oryginalny wniosek można 

pobrać w holu Starostwa.  

  

Załączniki:  

  

• Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji 

wstępnej przyspieszonej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia  

okresowego.   

  

• Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do   

  

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.  

  

• Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowcy.  

  

• Kserokopia posiadanego prawa jazdy.   

  

• Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.   

  

• Kolorowa, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów 

z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji, z zachowaniem równomiernego oświetlenia 

twarzy.   

  

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w 

okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - 

fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w 

dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.  

 

  



Do wglądu - dowód tożsamości, prawo jazdy  
  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
  

Sposób załatwienia sprawy:  

  

• Odmowa wydania prawa jazdy - decyzja administracyjna.  

  

Termin załatwienia sprawy:  

  

• Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:  
  

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, Wydział  

  

Komunikacji i Transportu - pokój nr 2 (niski parter)  

  

OPŁATY:  
  

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.  

  

Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł  

  

Opłat można dokonać w kasie Starostwa na konto nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170 Bank Spółdzielczy w 

Węgrowie  

  

TRYB ODWOŁAWCZY:  
  

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego  

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia.  

  

Wydanie międzynarodowego prawo jazdy  

  

PODSTAWA PRAWNA:  
  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm);  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016r.poz.231),  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia  

  

2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

(Dz. U z 2013r.poz.83);  

  

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r.poz. 1257 z późn. 

zm.);  

  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
  

• Wniosek o wydanie uprawnień:  

  

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

(Dz. U. z 2016r.poz.231), Oryginalny wniosek można pobrać w holu Starostwa. 

  

 

 

 



Załączniki :  

  

• wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 

szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami 

narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 

głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość 

tej osoby,  

  

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,   

  

• kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.   

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.   
  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
 Okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania międzynarodowego prawa jazdy wynosi 3 dni.  

 Ważność prawa jazdy:  

  

• ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten:  

  

- nie może być dłuższy niż 3 lata, lub   

  

- okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.   

  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:  
  

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, Wydział Komunikacji i Transportu - 

pokój nr 2 (niski parter)  

  

OPŁATY:  
  

Opłata za wymianę prawa jazdy – 35 zł.  

  

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  

  

Bank Spółdzielczy w Węgrowie.  

  

  

TRYB ODWOŁAWCZY:  
  

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego  

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji 

administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez starostę właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kierowcy.  
  

  

Wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego 

i psychologicznego.  

  

Przedłużane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez 

starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i 

orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 

ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.  

  

Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji  

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu  

Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli 

skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje 

nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.  

  

Osoba, która posiada zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, do dnia 19 lipca 2013 r. obowiązana jest wymienić posiadane 

zaświadczenie na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.  

  

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wypełnia druk zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym. Odbiór zezwolenia następuje w sposób określony we wniosku o jego wydanie.  

  

Wymagane dokumenty:  
  

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:  

  

Wniosek o wydanie zezwolenia,  

  

Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  

  

Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym,  

  

Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, Kopia dowodu 

uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Uwaga!  

  

W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa 

medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami 

uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.  
  

Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:  

  

Wniosek o przedłużenie zezwolenia,  

  

Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  

  

Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym,  

  

Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.  

  

Wymiana zaświadczenia wydanego w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:  

  

 

 



Wniosek o wydanie zezwolenia,  
  

Kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  

  

Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  

  

Kopia ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 ust. 

2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo kopia ważnego orzeczenia 

psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  

 

Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.  

  

Uwaga!  
  

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.  

  

  

Wydanie prawa jazdy/Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę  

  

PODSTAWA PRAWNA:  
  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t Dz. U. z 2017r. poz. 978 z póżn.zm);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca  

  

2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz  

.U .z 2016r. poz.231);  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z  

2013r.poz.83);  

  

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z  

  

2014r.poz. 949);  

  

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i  

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 

(Dz. U. z 2014r. poz. 937);   

  

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U .z 2017r.poz.1257);   

  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U . z 2015 r., poz. 681);   

  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
  

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 roku przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się 

do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę. Osoby, które 

w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013 roku były w trakcie szkolenia lub ukończyły 

szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie 

szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku  

  

Ruchu Drogowego.  

  

• Wniosek o wydanie uprawnień  

  

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra  



Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów 

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.z 2016r.poz.231). Oryginalny wniosek można 

pobrać holu Starostwa. 

  

Załączniki:  

  

• zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,   

  

• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania   

  

pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,  

  

• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy 

kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),  

  

• wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 

szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami 

narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 

głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość 

tej osoby,   

  

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,   

  

• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat przy ubieganiu się o kategorię  

AM,A1,B1,B,T, (formularz dostępny w urzędzie)   

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania  
  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
  

Sposób załatwienia sprawy:  

  

• odmowa wydania prawa jazdy - decyzja administracyjna  

Profil kandydata na kierowcę organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi 

szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania 

przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru 

profilu kandydata na kierowcę, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej 

numeru PESEL. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego przesyła do tut. Organu wydającego prawo jazdy w ciągu 3 dni zaktualizowany profil kandydata na 

kierowcę o pozytywny wynik egzaminu. Należy wówczas dostarczyć do tut. Organu opłatę za wydanie dokumentu 

prawa jazdy.  

  

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy  

czym:  

  

• przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie  

  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:  
  

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, Wydział Komunikacji i Transportu - 

pokój nr 2 (niski parter),  

  

OPŁATY:  
  

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.  

  

Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł  

  

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  

  

Bank Spółdzielczy w Węgrowie.  



  

TRYB ODWOŁAWCZY:  
  

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego  

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia.  

 

 INFORMACJE DODATKOWE:  
  

W przypadku rozszerzenia uprawnień nowe prawo jazdy wydawane jest po unieważnieniu  

dotychczasowego dokumentu.  

  

  

Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty, zniszczenia) oraz zmiana danych zawartych  

w prawo jazdy  

  

  

PODSTAWA PRAWNA:  
  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978 z póżn.zm );  

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016r.poz.231);  

  

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 

2013r.poz.83);  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z  

  

2014r.poz. 949);  

  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy  

(Dz. U. z 2014r. poz. 937);  

  

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257);  

  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);  

  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
  

• Wniosek o wydanie uprawnień  

  

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów  

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz .U.z 2016r.poz.231).  

  

Oryginalny wniosek można pobrać w holu Starostwa. Załączniki:  

  

• wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 

szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami 

narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 

głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość 

tej osoby,  

  

• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez 

lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego 

uprawnienia,  



  

• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w 

przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kat. C1, C, D1, D,  

  

C1+E, C+E, D1+E, D+E),  

  

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy,   

  

• kserokopii posiadanego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (nie dotyczy   

  

dokumentów utraconych).  

  

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.  
  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
  

Sposób załatwienia sprawy:  

  

• decyzja o wydaniu wtórnika prawa jazdy lub  

  

• odmowa wydania wtórnika prawa jazdy - decyzja administracyjna,  

  

Termin załatwienia sprawy:  

  

• Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.  

  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:  
Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, Wydział Komunikacji i Transportu - 

pokój nr 2 (niski parter)  

  

OPŁATY:  
  

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.  

  

Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł  

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  

  

Bank Spółdzielczy w Węgrowie.  

  

TRYB ODWOŁAWCZY:  
  

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni 

od daty jej doręczenia.  

  

INFORMACJE DODATKOWE:  
  

• osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, jest obowiązana zawiadomić starostę w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a 

także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych. W sytuacji wymienionej 

wyżej, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:  

  

- złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie  

dokumentu; lub  

  

- zwrotu zniszczonego dokumentu;  

  

• W razie odzyskanego utraconego prawo jazdy, dokument ten należy zwrócić do Starosty  

 

 



Wymiana prawa jazdy  

  

PODSTAWA PRAWNA:  
  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz .U. z 2017r. poz.978z póżn.zm);   

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca   

  

2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

(Dz.U.2016r.poz.231);  

  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. sprawie wymiany praw jazdy, ( Dz .U. z  

2002r Nr 69, poz. 640 z późn. zm.)   

  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia   

  

2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do  

  

kierowania pojazdami (Dz. U z 2013r.poz.83);  

  

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r.poz.1257);   

  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);   

  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
  

• Wniosek o wydanie uprawnień  

  

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i  

  

Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r.poz.231).  

  

Oryginalny wniosek można pobrać w holu Starostwa  

  

Załączniki:  

  

• wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 

szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami 

narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 

głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość 

tej osoby,   

  

• kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,   

  

• dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu,   

  

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.  
  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
  

Sposób załatwienia sprawy:  

  

• wymiana prawa jazdy – decyzja administracyjna   

  

• odmowa wymiany prawa jazdy - decyzja administracyjna.   

 

•  
  



Termin załatwienia sprawy:  

  

• Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:  
  

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, Wydział Komunikacji i Transportu - 

pokój nr 2 (niski parter)  

  

OPŁATY:  
  

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.  

Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł  

Opłat można dokonać w kasie Starostwa lub na konto nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  

Bank Spółdzielczy w Węgrowie.  

  

TRYB ODWOŁAWCZY:  
  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 

pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

  

INFORMACJE DODATKOWE:  
Od 1 sierpnia 2000 r. można dokonywać wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy wzór. Prawa jazdy tracą 

ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany (ostatni termin wymiany upłynął w dniu 30.06.2006r). 

Urząd ma obowiązek dokonać wymiany w każdym czasie po tym terminie. Warunkiem wydania prawa jazdy jest 

zwrot dotychczasowego.  


