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KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.59.24.2012 
NAZWA SPRAWY: 

Wydawanie prawa jazdy po egzaminie, międzynarodowego, wtórnika 
 
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 
z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635),  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania 

uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich 

kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 2, poz. 
15), 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w 
sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. Nr 103, poz. 870), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów  
i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834). 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
I. W przypadku wydania prawa jazdy po egzaminie naleŜy złoŜyć: 

1. wniosek o wydanie prawa jazdy za pośrednictwem ośrodka (WORD) 
1. Załączniki: 

- jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i 
okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem 
równomiernego oświetlenia twarzy, 

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i orzeczenie 
psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem,  

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia, 
- kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień, 
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. 
- do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem 

zameldowania. 
II. W przypadku wydania międzynarodowego prawa jazdy naleŜy złoŜyć:  

1. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (do pobrania w Starostwie, pokój nr 
11) 

2. Załączniki: 
- jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i 

okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem 
równomiernego oświetlenia twarzy, 

- kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ, 
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 
- do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem 

zameldowania. 
III. W przypadku wydania wtórnika prawa jazdy naleŜy złoŜyć: 

1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (do pobrania w Starostwie, pokój nr 18) 



2. Załączniki: 
- jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i 

okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem 
równomiernego oświetlenia twarzy, 

- orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców jeŜeli 
w aktach kierowcy jest nieaktualne badanie lekarskie, 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy, 
- do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem 

zameldowania. 
 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT: (Wysokość opłat moŜe być nieaktualna w związku z oczekiwaniem na 
nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  ) 

Opłata za wydanie prawa jazdy – 84zł 
Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 30 zł 
Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy po egzaminie lub wymiana – 0,50 zł 
Wpłat moŜna dokonać:  
-  w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie lub kasie Urzędu Miejskiego w Węgrowie 
- na konto Starostwa Powiatowego w Węgrowie nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Komunikacji i Transportu  
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. 
 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów po egzaminie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w przypadku prawa jazdy i do 7 dni w przypadku pozwolenia do kierowania 
tramwajem. 
W terminie 2 dni od dnia otrzymania dokumentów z Ośrodka następuje satelitarny przekaz 
danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zaleŜności od określonego w 
podaniu sposobu przekazania: 
- bezpośrednio za pokwitowaniem, 
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta. 
Do 3 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.  

  
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji słuŜy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 
pośrednictwem Starosty Powiatu Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 
UWAGI: 

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeŜeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:  

1. dla A1,B1,T - 16 lat  
2. dla A, B, B+E,C,C+E,C1 lub C1+E - 18 lat  
3. dla D,D+E,D1 lub D1+E - 21 lat  
4. dla D lub D1 dla Ŝołnierza zasadniczej słuŜby wojskowej mającego prawo jazdy kat. B - 19 lat  
5. dla pozwolenia do kierowania tramwajem - 20 lat 

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem 
moŜe rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do 
uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeŜeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program 
nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 
miesięcy. 
 



Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 
lat. Okres jego waŜności nie moŜe jednak przekraczać terminu waŜności krajowego prawa 
jazdy. 
 
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w 
internecie, gdyŜ nie moŜe on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski 
produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je 
dostarcza do Wydziału Komunikacji i Transportu, gdzie są wydawane zainteresowanym. 

 
PLIKI DO POBRANIA: 
- Brak 
 


