
WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI. WYDAWANIE PROFILU 

KANDYDATA NA KIEROWCĘ 

Podstawa prawna: 

  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania 

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

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

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 83). 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

23 z późn.  zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

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

z późn. zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem. 

2. Załączniki:  

• wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, (pozycja frontalna wykonana nie 

wcześniej niż 6-cy przed złożeniem wniosku) 

• orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców, 

• orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, 

• pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (wzór), jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu 

Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat. 

3.Do wglądu:  

• dokument tożsamości właściciela: 

a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, 

b) paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku 

cudzoziemca będącego osobą fizyczną, 

II. OPŁATY: 

1.Opłata administracyjna: 

• opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł 

2.Opłata ewidencyjna za wydanie: 

• prawa jazdy – 0,50 zł 

http://cms-files.idcom-web.pl/sites/948/wykaz_spraw/549/wniosek_sobutka.pdf
http://cms-files.idcom-web.pl/sites/948/wykaz_spraw/549/wniosek_sobutka.pdf
https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/948/wykaz_spraw/1312/pkk_oswiadczenie_rodzica.pdf


Opłaty można uiścić gotówką lub kartą w trakcie załatwiania sprawy w kasie Urzędu , I piętro, 

Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku (dotyczy opłaty za wydanie prawa jazdy)  . 

3.Opłata skarbowa:  

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł na rachunek  bankowy  Urzędu Miasta Kraśnik: nr 

43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 

Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia 

dokumentów. 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

V. UWAGI: 

1. Profil kandydata na kierowcę wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

(zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Istotnym jest, że 

zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.). 

2. Obowiązek okazania dokumentu tożsamości dotyczy również osób nieletnich. 

3. Informację o wygenerowanym profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, wydaje się 

osobie, której ten profil dotyczy. 

4. O wydanie prawa jazdy może się ubiegać osoba, która przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu 

na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co 

najmniej 6 miesięcy. 

5. Informacje na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tutejszym Urzędzie 

można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL. 

pokój  108 lub przelewem na konto nr 49 8717 0009 2001 0000 0055 0110 Bank Spółdzielczy

https://www.kierowca.pwpw.pl/
https://www.kierowca.pwpw.pl/
https://www.kierowca.pwpw.pl/



