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WYDANIE PRAWA JAZDY POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE 

ŚWIADECTWA  KWALIFIKACJI  ZAWODOWEJ (KOD 95) 

 

1. Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy 

2. Załączniki do wniosku: 

 kolorowa fotografia biometryczna  o wymiarach 35x45 mm, wykonana nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed złożeniem wniosku,  

 świadectwo kwalifikacji zawodowych, 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowcy, 

 orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowcy, 

 dowód uiszczenia opłaty, 

 prawo jazdy, 

 dodatkowo – dowód osobisty do wglądu. 

 

2. Opłaty 

 

 Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,50 zł  (w tym 100,- zł opłata komunikacyjna, 0,50 

zł opłata ewidencyjna). 

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 

zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

 

Opłatę komunikacyjną oraz opłatę skarbową można uiścić na odpowiedni rachunek 

bankowy Starostwa Powiatowego w Głubczycach (np. na poczcie, przelewem bankowym) 

lub bez ponoszenia dodatkowych opłat  w kasie Starostwa.  

Numer konta: PKO Bank Polski Oddział Głubczyce 35 1020 3714 0000 4302 0012 7878 

 

3. Miejsce załatwienia sprawy 

 

Wydział Komunikacji i Transportu 48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 4, pokój nr 2 

Godziny przyjmowania wniosków:  (pn.- czw.  8.00 -15.00, pt. 8.00 – 14.30). 

Tel. (077) 485 22 75, 485 04 93, wydzialkomunikacji@powiatglubczycki.pl 
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4. Termin załatwienia sprawy 

 

Prawo jazdy zamawiamy po złożeniu dokumentów i wniesieniu opłaty – czas oczekiwania 

ok. 30 dni. 

 

5. Sposób załatwienia sprawy 

 

Wniosek o wydanie prawa jazdy potwierdzającego posiadanie świadectwa  kwalifikacji  

zawodowej można pobrać w Wydziale, lub na stronie internetowej naszego starostwa. Do 

wniosku dołączamy fotografię, badania lekarskie i psychologiczne, świadectwo kwalifikacji 

zawodowej oraz opłatę w wysokości 100,50 zł. Następnie zamawiamy nowy dokument w 

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. 

Po odbiór nowego prawa jazdy należy zabrać ze sobą swój dotychczasowy dokument, 

ponieważ musimy go unieważnić.  

 

6. Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

 

7. Tryb odwoławczy 

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego), za pośrednictwem Starosty Głubczyckiego. 

 

8. Dodatkowe informacje 

 

Na stronie internetowej: info-car.pl. można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w 

urzędzie. 

 

9. Dokumenty do pobrania 

 

Wniosek oraz druki dostępne w  Wydziale Komunikacji i Transportu w Głubczycach przy 

u. Kościuszki 4, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej powiatu głubczyckiego, pod 

adresem: http://bip.powiatglubczycki.pl/3886/1605/wydzial-komunikacji-i-transportu.html 

 

 

Godziny urzędowania 

Wydziału Komunikacji i Transportu 48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 4, 

 pn.- czw.  8.00 -15.00,  

pt. 8.00 – 14.30 

 

Opracowała: Edyta Jepiszko                                            Zatwierdził: Tomasz Makarski 
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