
 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy  

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi Wymiana prawa jazdy 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,  

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego 

do badań kierowców, jeżeli jest wymagane, 

- orzeczenie psychologiczne wystawione przez lekarza psychologa 

uprawnionego do badań kierowców, jeżeli jest wymagane, 

- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje dla 
interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 

prawo jazdy w celu jego unieważnienia. 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 



 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi 
Wydanie prawa jazdy po egzaminie - za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 

prawo jazdy, jeżeli jest wydane, w celu jego unieważnienia. 

 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu (68) 479 06 19. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi Wydanie wtórnika prawa jazdy 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

a) utrata dokumentu: 

- wniosek,  

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5cm na 4,5cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, 

 

b) zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego 

nieczytelność: 

- wniosek,  

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5cm na 4,5cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, 

- prawo jazdy bądź kserokopia dokumentu. 

 

c) zmiana danych umieszczonych w posiadanym prawie jazdy 

(zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności):  

- wniosek, 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,  

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5cm na 4,5cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem ), 



- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy,  

- w przypadku przedłużenia terminu ważności orzeczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

wydane przez lekarza upoważnionego przez Wojewodę 

uprawnionego do badań kierowców. 

- w przypadku przedłużenia terminu ważności kat. „C, C+E, D, 

D+E” należy dołączyć orzeczenie psychologiczne o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wydane 

przez lekarza psychologa uprawnionego do badań kierowców. 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 

prawo jazdy w celu jego unieważnienia. 

 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 

marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi 

przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku 

na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 

złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 

Opłaty 

35,00 zł – opłata administracyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

 - kserokopia posiadanego prawa jazdy,  

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5cm na 4,5cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy. 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 

prawo jazdy międzynarodowe w celu jego unieważnienia. 

 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 



 

 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) 

Opłaty 
17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kierowania pojazdami wydane przez lekarza upoważnionego 

do badań kierowców, 

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza 

psychologa uprawnionego do badań kierowców – w przypadku 

ubiegania się o prawo jazdy kat. „C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D, 

D+E” 

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (do rozpoczęcia kursu, 

podejścia do egzaminu i do wydania prawa jazdy, jeżeli osoba nie 

ukończyła minimalnego wymagalnego wieku (dot. kat. A1, A2, A, B, 

B+E, T), 

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5cm na 4,5cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy - w przypadku ubiegania się 

o prawo jazdy kat. „C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E” 

Wzór wniosku  strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 



Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

 

2. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można 

uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) lub pod numerem 

telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi 

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego 

w konwencjach o ruchu drogowym - za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy, 

- uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy zagranicznego, 

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy, 

- cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy 

dołącza kserokopię kart pobytu stałego lub czasowego wydaną 

przez Wojewodę, kserokopię paszportu i poświadczenie 

o zameldowaniu 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 



prawo jazdy w celu odesłania do organu, który je wydał. 

 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi 
przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku 
na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska                       

Rodzaj usługi 
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo 

UE oraz stronę konwencji o ruchu drogowym 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna + opłata ewidencyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy, 

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy, 

- cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy 

dołącza kserokopię kart pobytu stałego lub czasowego wydaną 

przez Wojewodę, kserokopię paszportu i poświadczenie 

o zameldowaniu 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 

prawo jazdy w celu odesłania do organu, który je wydał. 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) lub pod 

numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 



 

 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,                  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi 

1. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres do 1 roku 

2. Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami 

cofniętych na okres do 1 roku. 

Opłaty 

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

 

2. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi 
przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku 
na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego 
jego złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi 

1. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres 

przekraczający 1 rok 

2. Przywrócenie prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok 

Opłaty 

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

 

2. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.00 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska  

Rodzaj usługi 
Wpis do ewidencji instruktorów oraz wydawanie 

legitymacji instruktora nauki jazdy 

Opłaty 

40,00 zł – opłata administracyjna za legitymację 

50,00 zł – opłata administracyjna za wpis do ewidencji  

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- dokument potwierdzający posiadanie, co najmniej wykształcenia 

średniego;  

- dokument potwierdzający posiadanie, przez okres, co najmniej 

3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego 

szkoleniem;  

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych         

do wykonywania czynności instruktora  

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania czynności instruktora 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego 

- zaświadczeniea: z Krajowego Rejestru Karnego poświadczające 

niekaralność zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 8 ustawy o kierujących 

pojazdami, 

-  fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora 

i za wpis do ewidencji, 

- pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego kwalifikację zdany 

przed Komisją powołaną przez Wojewodę, właściwą ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej. 

Wzór wniosku 
 

Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 



Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem - paszport) 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednią 

legitymację instruktora. 

 

3. Informację o tym, czy legitymacja instruktora jest gotowa 

do odbioru, można uzyskać pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi Brak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.00 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi Przedłużenie ważności legitymacji instruktora 

Opłaty 

40,00zł – opłata administracyjna za legitymację, w przypadku 

braku miejsca na przedłużenie terminu ważności 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- legitymacja instruktora 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych         

do wykonywania czynności instruktora  

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania czynności instruktora 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy  (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem - paszport) 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednią 

legitymację instruktora. 

 

3. Informację o tym, czy legitymacja instruktora jest gotowa 

do odbioru, można uzyskać pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi Brak. 

 

 

 



 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.00 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi 
Wydanie wtórnika legitymacji instruktora  

- utrata dokumentu, zmiana adresu, zmiana nazwiska 

Opłaty 

40,00 zł – opłata administracyjna za legitymacja 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- kserokopia dokumentu poświadczającego ten fakt                  

(np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),  

-  oświadczenie, że odnaleziona legitymacja zostanie niezwłocznie 

zwrócona do tut. Referatu, 

-  fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy  (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem - paszport) 

 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednią 

legitymację instruktora. 

 

3. Informację o tym, czy legitymacja instruktora jest gotowa 

do odbioru, można uzyskać pod numerem telefonu 68 479 06 19. 

Uwagi 
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić           
do wglądu ich oryginały. 

 



 

 

 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.00 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi Wpis do ewidencji Wykładowców 

Opłaty 

50,00 zł – opłata administracyjna za wpis do ewidencji 

17,00 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- dokument potwierdzający posiadanie, co najmniej wykształcenia 

średniego;  

- dokument potwierdzający posiadanie, przez okres, co najmniej 

3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego 

szkoleniem;  

- zaświadczenie: z Krajowego Rejestru Karnego poświadczające 

niekaralność zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 8 ustawy o kierujących 

pojazdami, 

- dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji i zaświadczenie, 

- pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego kwalifikację zdany 

przed Komisją powołaną przez Wojewodę, właściwą ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej. 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy  (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem - paszport) 

2. Informację o tym, czy legitymacja instruktora jest gotowa 

do odbioru można uzyskać pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić           
do wglądu ich oryginały. 



 

 

 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 19 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

uprawnień do kierowania pojazdami 

Opłaty 

17,00 – opłata skarbowa za zaświadczenie 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

Uwagi Brak 

 

 

 

 

 

 



 

 
Karta Usługi 

 

 

 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 4790619 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę:  

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi Potwierdzenie świadectwa kwalifikacji zawodowej 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej, 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,  

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- prawo jazdy 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie 

prawo jazdy w celu jego unieważnienia. 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 
Do wszystkich kopii i kserokopii dokumentów należy przedstawić     
do wglądu ich oryginały. 



 
Karta Usługi 

 

 

 
 

 
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy 

 
Nr 

 
 

 

Stanowisko: ds. praw jazdy 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Telefon kontaktowy: 68 4790619 

Godziny urzędowania:  Pn. 7.15 – 15.30 

                                       Wt. – Czw. 7.15 – 14.00 

                                       Pt. 7.15 – 13.30 

Osoba wykonująca usługę: 

Izabela Syroka, Sylwia Borowiec,  

Jagoda Dudzińska, Małgorzata Sosnowska 

Rodzaj usługi Wymiana karty motorowerowej 

Opłaty 

100,50 zł – opłata administracyjna 

17,00 zł – opłata skarbowa, w przypadku pełnomocnictwa 

udzielonego przez osobę obcą 

Do wniosku załączyć 
należy 

- wniosek, 

- fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy pólprofil 

z widocznym lewym uchem), 

 - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kierowania pojazdami wg kat. „AM” 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 

Wzór wniosku strona internetowa, Referat ds. Praw Jazdy (okienko nr 1 i 2) 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

1. Do wglądu: 

- dowód osobisty (w przypadku jego braku – poświadczenie 

o zameldowaniu oraz inny dokument ze zdjęciem) 

- karta motorowerowa 

2. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić kartę 

motorowerową w celu jego unieważnienia. 

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, 

można uzyskać w na stronie internetowej (www.pwpw.pl) 

lub pod numerem telefonu 684790619. 

Uwagi 

Do wszystkich kopii i kserokopii dokumentów należy przedstawić           
do wglądu ich oryginały. 
 
Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego 
marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy 
zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na 
nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponownego jego 
złoŜenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie. 

 


