
Dokumenty niezbędne do wydania prawa jazdy 

 

Osoba, która ubiega się o daną kategorię prawa jazdy po raz pierwszy musi  zgłosić się 

w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek oraz 

stosowne załączniki takie jak: 

1) wniosek o wydanie prawa jazdy 

2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane, 

3) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, 

mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą 

wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 

70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą 

osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 

patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym 

wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub 

nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię 

przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku 

załączą się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu 

wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie przepisami ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.. ); osoba 

nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest 

w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie  

o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej 

Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego 

na zewnętrznym nośniku danych;  

 



4) zgodę, rodziców lub opiekunów - jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat. a ubiegają się  

o prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. 

Po weryfikacji dokumentów i danych osobowych urzędnik będzie tworzył  

i wydawał w ciągu 2 dni roboczych tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - 

osobno dla każdej kategorii prawa jazdy. 

Profil kandydata na kierowcę jest to więc swoistego rodzaju dokument sporządzony  

w systemie teleinformatycznym przez starostę po złożeniu przez osobę ubiegającą się 

o uprawnienie do kierowania pojazdem wniosku o wydanie prawa jazdy lub 

pozwolenia wraz z odpowiednimi dokumentami. Rozpoczyna on bieg procedury 

związanej z wydaniem prawa jazdy. 

Z wygenerowanym numerem będzie można wybrać się do ośrodka szkolenia 

kierowców, odbyć szkolenie, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. 

Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie zgłasza się do WORD-u w celu ustalenia 

terminu egzaminu państwowego. 

 Uwaga    Wzór wniosku poniżej (należy wypełnić obie strony wniosku,  

a w przypadku pobrania wniosku ze strony Starostwa  należy go wydrukować 

obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym). 

Po otrzymaniu: 

a) od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu 

państwowego dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz 

b) od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz 

opłaty ewidencyjnej 

urząd wydający prawo jazdy, składa zamówienie na spersonalizowane krajowe prawo 

jazdy. 

 

Osoba ubiegająca się o rozszerzenie uprawnień  musi  zgłosić się w wydziale 

komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek oraz stosowne 

załączniki takie jak: 

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, 

2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 



kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane, 

3) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, 

mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą 

wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 

70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą 

osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 

patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym 

wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub 

nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię 

przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku 

załączą się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu 

wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie przepisami ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.. ); osoba nosząca 

nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku 

fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni 

widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie  

o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej 

Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego 

na zewnętrznym nośniku danych;  

4) zgodę, rodziców lub opiekunów - jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat a ubiega się o 

prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T , 

5) kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii 

- B  jeśli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D 

- B, C1, C, D1 lub D jeśli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, 

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

Po weryfikacji dokumentów i danych osobowych urzędnik będzie tworzył  

 wydawał w ciągu 2 dni roboczych tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - 



osobno dla każdej kategorii prawa jazdy. 

Profil kandydata na kierowcę jest to więc swoistego rodzaju dokument sporządzony  

w systemie teleinformatycznym przez starostę po złożeniu przez osobę ubiegającą się 

o uprawnienie do kierowania pojazdem wniosku o wydanie prawa jazdy lub 

pozwolenia wraz z odpowiednimi dokumentami. Rozpoczyna on bieg procedury 

związanej z wydaniem prawa jazdy. 

Z wygenerowanym numerem będzie można wybrać się do ośrodka szkolenia 

kierowców, odbyć szkolenie, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. 

Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie zgłasza się do WORD-u w celu ustalenia 

terminu egzaminu państwowego. 

Uwaga wniosku poniżej (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku 

pobrania wniosku ze strony Starostwa  należy go wydrukować obustronnie na jednej 

kartce formatu A4 w układzie poziomym. 

Po otrzymaniu: 

a) od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu 

państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz 

b) od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz 

opłaty ewidencyjnej 

urząd wydający prawo jazdy, składa zamówienie na spersonalizowane krajowe prawo 

jazdy. 

 Przy odbiorze prawa jazdy z nowo uzyskaną kategorią należy zwrócić prawo jazdy 

dotychczas posiadane. 

1. Osoba  ubiegająca  się o wydanie wtórnika prawa jazdy składa: 

a) wniosek, 

b) kserokopia prawa jazdy (w przypadku zmiany danych), 

c) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (w przypadku utraty, kradzieży, 

lub zagubienia prawa jazdy), 

d) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem o ile jest ono wymagane to jest 



jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej  

z posiadanych orzeczeń lekarskiego lub psychologicznego, 

e) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym 

tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 

twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza 

źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  

i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 

nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu 

wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach  

z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załączą się również 

orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu 

wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  

z późn. zm.. ); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego 

wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu 

głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do 

wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty 

wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się 

załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym 

nośniku danych;  

f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłatę ewidencyjną  

g) dowód osobisty.  

2. W przypadku osoby ubiegającej się o wymianę wojskowego dokumentu 

stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem po wcześniejszym 

otrzymaniu  z jednostki wojskowej przez Wydział Komunikacji akt ewidencyjnych 



kierowcy dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem należy 

złożyć: 

a) wniosek, 

b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,  

c) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym 

tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 

twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza 

źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  

i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 

nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu 

wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach  

z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załączą się również 

orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu 

wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  

z późn. zm.. ); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego 

wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu 

głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do 

wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty 

wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się 

załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym 

nośniku danych;  

3. Od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu 

drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych 

konwencjach wymaga się: 



a) wniosku, 

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, 

c) kolorowej fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym 

jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 

twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującej wyraźnie oczy, zwłaszcza 

źrenice, i przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  

i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 

nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu 

wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach  

z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załączą się również 

orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej 

lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie przepisami ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.. ); 

osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 

załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile 

wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku 

załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej  

w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego 

techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;  

d) kserokopii posiadanego prawa jazdy, wraz z tłumaczeniem na język polski 

sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub 

właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

Te dokumenty są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa 

jazdy wydanego za granicą, jeśli z przepisów wydanych przez Ministra 



właściwego do spraw transportu lub z umów międzynarodowych wynika 

wzajemna wymiana prawa jazdy bez wymogu sprawdzenia kwalifikacji.  

 

4. Od osoby ubiegającej się o wymianę wydanego zagranicznego prawa jazdy, 

nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym wymaga się: 

a) wniosku, 

b) kolorowej fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym 

jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 

twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującej wyraźnie oczy, zwłaszcza 

źrenice, i przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  

i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 

nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu 

wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach  

z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załączą się również 

orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej 

lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie przepisami ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.. ); 

osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 

załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile 

wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku 

załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej  

w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego 

techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;  

c) uwierzytelnionego tłumaczenia prawa jazdy, 



d) kserokopii posiadanego prawa jazdy, wraz z tłumaczeniem na język polski, 

sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub 

właściwego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

e) cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu 

potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP z którego wynika, że 

przebywa na terytorium RP od co najmniej 185 dni lub studiuje od co najmniej 

6 miesięcy. 

 

Po weryfikacji dokumentów i danych osobowych urzędnik będzie tworzył  

i wydawał w ciągu 2 dni roboczych tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - 

osobno dla każdej kategorii prawa jazdy. 

Profil kandydata na kierowcę jest to więc swoistego rodzaju dokument sporządzony  

w systemie teleinformatycznym przez starostę po złożeniu przez osobę ubiegającą się 

o uprawnienie do kierowania pojazdem wniosku  

o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z odpowiednimi dokumentami. 

Rozpoczyna on bieg procedury związanej z wydaniem prawa jazdy. 

Z wygenerowanym numerem będzie można wybrać się do ośrodka szkolenia 

kierowców, a następnie przystąpić do egzaminu teoretycznego.  

Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną organ występuje o potwierdzenie 

danych i informacji zawartych w prawie jazdy do organu zagranicznego który je 

wydał. Nie podlegają weryfikacji w państwie prawa jazdy osób, które uzyskały na 

terenie RP status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt 

tolerowany. 

Uwaga    Wzór wniosku poniżej (należy wypełnić obie strony wniosku,  

a w przypadku pobrania wniosku ze strony Starostwa  należy go wydrukować 

obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym). 

Po otrzymaniu: 

a) od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu 

państwowego dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz 

b) od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz 

opłaty ewidencyjnej 



urząd wydający prawo jazdy, składa zamówienie na spersonalizowane krajowe prawo 

jazdy. 

 

 


