
WYMIANA PRAWA JAZDY Z TYTUŁU DOKONANIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE
KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155). 
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 
z późn. zm.). 
•  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  11
września  2012  r.  w  sprawie  wydawania  dokumentów  stwierdzających  uprawnienia  do
kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.).
• 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 (tekst jednolity Dz. U. Nr 83 z 2013r..).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r poz. 267)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.
2. Załączniki: 

o kopia  świadectwa  kwalifikacji  zawodowej  potwierdzająca  ukończenie
kwalifikacji  wstępnej,  wstępnej  przyspieszonej,  wstępnej  uzupełniającej,
wstępnej  uzupełniającej  przyspieszonej,  szkolenia  okresowego  albo  karty
kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim UE,

o kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

o kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy,

o kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,
o wyraźna, aktualna i  kolorowa fotografia (lewy profil)  o wymiarach 3,5 x 4,5

cm.
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 II. OPŁATY:
1.Opłata administracyjna:
• opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł

2.Opłata ewidencyjna za wydanie:
• prawa jazdy – 0,50 zł
Opłaty można uiścić gotówką w trakcie załatwiania sprawy w kasie Urzędu , III piętro, pokój
307 lub przelewem na konto nr 82 8717 0009 2001 0000 0055 0001 Bank Spółdzielczy Ziemi
Kraśnickiej w Kraśniku (dotyczy opłaty za wydanie prawa jazdy) .

http://www.powiatkrasnicki.pl/uploader/sprawy/1382344194_WNIOSEK3.pdf


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

VI. UWAGI:
1. Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie,

można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL. 
2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy w celu jego

unieważnienia.
UWAGA: 
Inne informacje 

1. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E,
D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do
dnia  10.09.2009r.  zobowiązani  są  wykonać  badania  lekarskie  i  psychologiczne  po
ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa
jazdy. 

2. Pozostali  kierowy  mają  obowiązek  wykonać  pierwsze  badanie  lekarskie  i
psychologiczne  przed  dniem  wydania  świadectwa  kwalifikacji  zawodowej
potwierdzającego  ukończenie  kwalifikacji  wstępnej  a  każde  następne  badania  w
wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak
nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego.


