
dnia 

UZASADNIENIE 
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego odstQpujç od uzasanienia 
ze wzgIdu na fakt, ±e decyzja uwzgIdnia w catoci ±danie strony. 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postcpowania administracyjnego 
od decyzji przystuguje stronie prawo odwotariia siq w terminie 14 
dni od dnia jej dorçczenia do Samorzdowego Kolegium 
Odwotawczego. Odwotanie sktada sic za porednictwem 
organu, który wydat decyzj. 

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postçpowania administracyjnego 
decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do 
wniesienia odwolania, poniewaz jest zgodna z ±qdaniem stroriy. 

Data, podpis i pieczçô organu wydajcego 

Rodzaj dokumentu Poz. 

Pozwolenie 2 

Miçdzynarodowe 
prawo jazdy 

3 

(podpn o$ot,y odbnnuiqruj) 
)podpn i p.eczoá organu onaatoraongo) 

3. Numer w rejestrze Ulica 	  Nr budynku 	  

Kod pocztowy 	  Miejscowoó 	  

WNIOSEK 

AMD 
AiD 

A2D 
AD 
80 
810 

CD 
dO 

C. PRAWO JAZDY - POZWOLENIE NA KIEROWANE TRAMWAJEM 
1. Ubiegam sic o (zaznaczyC wtaciwe kwadraty liter flX). 

o a) wydanie prawa jazdy/pozwolenia2  

0 b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2  
D c) przywrócenie cofniçtego uprawnienia 
El d) wymianQ dokumentu zaznaczonego w czci B 

fl e) wymianç wojskowego dokumentu stwierdzajqcego uprawnienia do kierowania pojazdem 

o f) wydanie midzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949 r. 

0 g) wydanie midzynarodowego prawa jazdy - Konwencja wiedeñska 1968 r. 
E] h) wymianç prawa jazdy wydanego za granicq bez sprawdzenia kwalifikacji 

o I) wydanie prawa jazdy przed uptywem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, 
za porednictwem jednostki, ktôra je wydata za granicq (dotyczy osób zamieszkatych 
poza granic RP) 

M. Decyzja z dn. 	 o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami 
Na podstawie art. 10 ust. 1-3, art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujqcych pojazdami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 155, z pô±n.zm.), art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137, z pOn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz 23) przyznaje osobie, 0 której mowa w cz$ci A wniosku, uprawnienia do kierowania 
pojazdami i wydajejej: 

2) 

1) prawo jazdy wazne do dnia 

2) pozwolenie wa±ne do dnia 

nr., 

............................................................ ,............................nr 	_ ................... 2) 

2) 
3) midzynarodowe prawo jazdy wazne do dnia 	 nr 

PRAWO JAZDY 

Kat. Data uzyskania Data waznoci Ograniczenia 

AM 

Al 

A2 

A 

131 

B 

B+E 

Cl 

C1+E 

C 

C+E 

Dl 

Dl +E 

0 

D+E 

I 

Kod ogolriy 

Prawo jazdy 

1. Kod terytorialny" 

Nazwa organu wydajqcego 

2. Data przyjçcia wnosku 

Datq urodzenia wpisujl tylko 
osoby niepostadajce numeru PESEL 

7. Obywatelstwo 

Telefon 4)  

E-mail 

B. VVYDANY DOKUMENT (wypefniajEl osoby majqce wydany jeden z niej wymienionych dokumentôw) 

Zostato/a mi wydane/a (zaznacz wtaciwe kwadraty literq ,,X"): 

D 	1) prawo jazdy kat. 	  nr 	  nr druku 	  

data wydania 	 organ wydajcy 	  

fl 	2) pozwolenie do/na kierowania/e tramwajem nr 	  nr druku 	  

data wydania 	 organ wydajcy 	  

E] 	3) karta motorowerowa nr 	 nr druku 	  

data wydania 	 organ/podmiot wydajcy 	  

Osoby ublegajqce sic 0: - prawo jazdy/pozwolenie wypeiniajal czqk C, F. G 
- potwierdzenie posiadania twiadectwa kwalifikacji zawodowej wypetniajq czQk D, F, G 
- wydanie wtôrnika prawa jazdy/pozwolenia wypetniajq czçtô E, F. G. 

Numer druku Data wydania Data odbioru"/zwrotu Data uniewa±nienia 

L 

[1  
4. Numer karty kierowcy 

Wypelnia urzqd 

A. DANE 

1. Nr PESEL/Data urodzenia 21 

2. Nazwisko I czlon 

3. Nazwisko 2 cztori 

4. lmiç (imiona) [ 
	 

5. Miejsce 
urodzenia 

6. Adres zamieszkania Kod pocztowy 

MiejscowoO 

Ulica 

Nr budynku Nr lokalu 

ID 
DO 
DiD 

B+E 0 
D+E 0 

D1 +E 

C+ED 
C1 +E 0 

-J 



Fotografia 

o wymiarach: 

3,5 x 4,5cm  

T 
2. Skadam nastçpujqce zatcznikj (zaznaczyá wlaciwe kwadraty Iiter ,,X"): 

El a) wyra±n, aktuaInq i kolorowq fotografiç o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 

El b) orzeczenie Iekarskie nr 	  z dnia 	  

El c) orzeczenie psychologiczne nr 	  z dnia 	  

O d) dowôd uiszczenia opaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia 
2)  w wysokoci 	 z, 

El e) kopiQ prawa jazdy/pozwolenia'), 
El f  ) wniosek MSZ, 

O g)inne 	  

D. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI 

Ubiegam sic o potwierdzenie posiadania wiadectwa kwalifikacji zawodowej i skadam nastçpujqce 
zatqczniki: 

E] a) kopiQ aktualnego §wiadectwa kwalifikacji zawodowej, 
El b) kopiQ orzeczenia Iekarskiego a braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy, 
F1 c) kopiQ orzeczenia psych ologicznego a braku przeciwwskazañ psychologicznych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowcy, 

El d) kopiQ posiadanego prawa jazdy, 

U e) wyranq, aktualnq i kolorowq fotografiQ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 

El f) dowôd uiszczenia oplaty za wymianQ prawa jazdy w wysokoci 	  zL 

E. WYDANIE WTORNIKA 

1. Ubiegam sic o wydanie wtôrnika prawa jazdy/pozwolenia z powodu (zaznaczyá wlaciwe kwadraty literq ,,X"): 

El a) utraty dokumentu, 

El b) zniszczenia dokumentu w stopniu powodujqcym jego nieczytelnoá, 

2. Ubiegam sic o wydanie prawa jazdy/pozwolenia z powodu zmiany danych: 

a) z 	  

G. OSWIADCZENIE 

Ja, ni±ej podpisany, bçdqc §wiadomy odpowiedzialnoci karnej za skiadanie falszywych zeznañ (art. 233 § 1 k.k.), 
owiadczam, i2 na dzieñ zloenia wniosku (zaznaczyô wlaciwe kwadraty literq ,,X"): 

El 1) podane w czcci  A, B, E dane sq zgodne ze stanem faktycznym, 
El 2) nie stwierdzono u mnie aktywnej formy uzalenienia od alkoholu lub podobnie dziaajqcego rodka, 

El 3) nie zostal orzeczony w stosunku do mnie - prawomocnym wyrokiem sqdu - zakaz prowadzenia 
pojazdôw samochodowych, 

El 4) nie mam zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2 , 

El 5) nie mam cofnitego uprawnienia do kierowania pojazdami, 
El 6) nie posiadam innego dokumentu stwierdzajqcego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, 
El 7) utraciem prawo jazdy/pozwolenie2, 
El 8) wykonuj przewôz drogowy r62nymi pojazdami, dla ktôrych 

jest wymagane posiadanie prawa jazdy Co najmniej jednej 
sporOd kategorii Cl, C1+E, Club C+E oraz Dl, D1+E, D lub 

D+E 

6) 

(wtasnorczny podpis wnioskodawcy (nie wykraczaã poza ramkQ)) 

 

1 

OWIADCZENIE 0 MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
	

(nie wykraczaô poza ramkQ wewnQtrznq) 
na 

b)z 	  

na 	  

3. Sktadam nastpujqce zaqczniki (zaznaczyô w)aciwe kwadraty literq ,,X"): 

El a) fotografiq o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 

El b) dowôd uiszczenia opaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia')  w wysokoci 	  zt, 

El c) inne 

Potwierdzenie odebrania dokumentu o którym mowa w czçsci D lub E wniosku 

Poz. Rodzaj dokumentu Numer druku Data wydania Data odbioru'/zwrotu Data uniewainienia 

1 Prawo jazdy 

2 Pozwotenie 

3 Midzynarodowe 
prawo jazdy 

Ja, ni±ej podpisany, uprzedzony o odpowiedziatnoci karnej za zeznanie nieprawdy tub zatajenie prawdy (art. 
233 § 1 k.k.) owiadczam, ±e moje miejsCe zamieszkania znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przy czym ze (zaznaczyô wtaciwe kwadraty titer ,,X"): 

El 	a) przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cc najmniej przez 185 dni w kadym roku 
kalendarzowym: 

El 	ze wzgtçdu na swoje wiçzi osobiste i zawodowe 

El 	z zamiarem stalego pobytu wytcznie ze wzgtçdu na swoje wiçzi osobiste, 

El 	b) przebywam regutarnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze wzgtçdu na swoje wizi 
osobiste, a jednoczenie, ze ze wzgIdu na swoje wizi zawodowe kolejno przebywam w co 
najmniej dwôch pahstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, 

El 	c) przebywam nieregutarnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze wzgtdu na swoje wiezi 
osobiste, poniewa± przebywam w innym par'istwie cztcnkowskich Unii Europejskiej w celu 
wypelniania zadania o okrelonym czasie trwania, 

El 	d) przebywam na terytorium innego pañstwa ze wzgtdu na podjte w tym pañstwie studia tub 
naukç w szkole. 

(o48s12oçczsy podpis osoby sk2adacoj o*oadczooio) 

OBJASNIENIA 
Kod terytorialny organu wydajcego prawo jazdy lub pozwolenie. 

2  Skretiá czçá tub catoó punktu, jeli nie dotyczy osoby. 
Wpisaá znak wyrOzniajqcy kraj (dta osób posiadajcych poiskie obywatelstwo wpisaô PL). 
Pole nieobowizkowe. 

U 	
' Data potwierdzenia odbioru przesytki lub odbioru osobicie. 

W przypadku wniosku sktadanego elektronicznie zalqcza siq kopiq elektroniczn (skan) podpisu. 

 

(podpis osoby odbio,0ac0j) 
	

(s i p,oczQd organu odajcogo) 

 

F. SPOSB PRZEKAZANIA DOKUMENTU 

Wnioskowany dokument (zaznaczyá wlaciwe kwadraty literq ,,X"): 

7 	odbiorç osobicie 	 El proszç przestaC za porednictwem poczty 

     

-J 


