
Procedura 

Wniosek elektroniczny składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy. Wniosek 

opatruje się:           

 - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo   

 - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy 

dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw 

transportu*: 

 wymagane przepisami zeskanowane dokumenty (patrz odpowiednia procedura poniżej), 

 skan zdjęcia lub zdjęcie wykonane techniką cyfrową, 

 potwierdzenie elektroniczne dokonania przelewu lub skan dowodu wpłaty 

 elektroniczną kopię (skan) wzoru podpisu. 

Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do 

organu, do którego złożyła wniosek: 

 oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych 

do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz 

 oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są 

wymagane. 

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe. 

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub 

nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, 

w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy / rozszerzenie 

uprawnień 

procedura 

złóż wniosek 

Wydanie wtórnika prawa jazdy 
procedura 

złóż wniosek 

Wymiana prawa jazdy (papierowy druk) 
procedura 

złóż wniosek 

Wydanie prawa jazdy po zatrzymaniu 
procedura 

złóż wniosek 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 
procedura 

złóż wniosek 

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji 

wstępnej/szkolenia okresowego 

procedura 

złóż wniosek 

 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (wymagane zalogowanie do ePUAP)  

 

*- minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie 

i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem 

załączanych do składanego wniosku elektronicznego  

 

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-komunikacji/wydanie-prawa-jazdy-po-raz-pierwszy--rozszerzenie-uprawnien
https://www.esp.pwpw.pl/
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-komunikacji/wydanie-wtornika-prawa-jazdy
https://www.esp.pwpw.pl/
http://www.powiat.suwalski.pl/files/20170315123641-2-Wymiana-prawa-jazdy-papierowy-druk.pdf
https://www.esp.pwpw.pl/
http://www.powiat.suwalski.pl/files/20170315123855-2-Wydanie-prawa-jazdy-po-zatrzymaniu...KIT-4.pdf
https://www.esp.pwpw.pl/
http://www.powiat.suwalski.pl/files/20170315124027-2-Wydanie-miedzynarodowego-prawa-jazdy.pdf
https://www.esp.pwpw.pl/
http://www.powiat.suwalski.pl/files/20170926105815-2-wpis.pdf
https://www.esp.pwpw.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2

