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KARTA USŁUGI NR: KT 07
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu

PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO WORD

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2011 r., Nr 30, poz.151, z
późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r., poz. 267),
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995).
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna kolorowa 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 lewego
półprofilu z widocznym lewym uchem, 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 – o ile jest wymagana,
3) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców – o ile jest wymagane,
4) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem - obowiązuje przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E – o ile jest
wymagane,
3. do wglądu dowód osobisty.
Opłaty:
brak
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.
Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem
otrzymania profilu kandydata na kierowcę (PKK), z którym należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w celu umówienia się na egzamin.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
– Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
– Nr pokoju: 3
– Nr telefonu: (56) 677 24 15
– Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:15, wt.: 7:30 – 16:30 , pt.: 7:30 – 14:30

Uwagi:
Za spełniające warunki do uzyskania prawa jazdy na podstawie odbytego szkolenia uważa się osoby,
które ukończyły takie szkolenie po 1 lipca 1998 r.
Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

