
1.Nazwa usługi: 
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. 

2. Podstawa prawna: 

Art. 10 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późń. zm.) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów 
   stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód 
   Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857.) 

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) 

3.Wymagane dokumenty: 

wniosek, 

załączniki: 
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 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 załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 
roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady 
narządu wzroku, wydane zgodnie z 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; 
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 
c) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy 
prawa jazdy kategorii : C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, 
d) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, 
e) prawo jazdy - w przypadku rozszerzenia uprawnień, 
f) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu). 

4. Opłaty  
wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie podlega opłacie 

opłata w wysokości 100 zł., za wydanie prawa jazdy – nr rachunku: 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 

opłata w wysokości 0,50 zł., opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – nr rachunku: 45 1160 2202 0000 0004-8664 2786 

opłata płatna w placówce Banku Millennium w Nowym Dworze Gdańskim lub na miejscu w urzędzie kartą płatniczą 

5.Termin załatwienia sprawy: 
Profil Kandydata na Kierowcę - bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 2 dni robocze. 
Odbiór prawa jazdy – około 14 dni od momentu złożenia zamówienia na dokument. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy 

Nazwa: Wydział Komunikacji 

Nr pokoju: 12 

Nr telefonu: 55 247 36 68 w. 138 

Adres e-mai l : prawojazdy@nowydworgdanski.pl 

Godziny pracy: poniedziałki, wtorki, czwartki: 7:30-15:30, środy: 7:30-16:30, piątki: 7:30-14:30 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  

ul. gen. Wł. Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

 
tel. 055 247 36 68 , fax. 055 247 36 70 

www.nowydworgdanski.pl  ;  http://bip.nowydworgdanski.pl 

 

 

KARTA USŁUG NR WK/12.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

http://www.nowydworgdanski.pl/


7. Tryb odwoławczy: 
     Od decyzji administracyjnej zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 kpa przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie  14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 
 

8. Uwagi: 
Opłatę za wydanie prawa jazdy należy uiścić bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, zaś 
dowody wpłat dostarczyć do pokoju nr 12 w celu złożenia zamówienia na dokument prawa jazdy. 
Profil Kandydata na Kierowcę wydaje się w przypadku: 

ubiegania się o uprawnienie po raz pierwszy 

rozszerzenia uprawnień 

wymiany zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym 

przywrócenia uprawnień cofniętych na okres przekraczający 1 rok 

przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji 

zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający 1 rok 

posiadania prawa jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a w przypadku ubiegania się 
o uzyskanie prawa jazdy bez ograniczeń 

ubiegania się o ponowne przystąpienie do egzaminu (po co najmniej rocznej przerwie od ostatniego egzaminu) 

 

 


