
 

                            Starostwo Powiatowe w Otwocku 

        05-400 Otwocki, ul. Górna 13 
            tel. +48 (22)  600 7 100, 600 7 101, 600 7 102, 

        fax (22) 600 7 103 

          http://www.powiat-otwocki.pl,  
          e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl 

  

KARTA USŁUG 

Rozszerzenie Uprawnień (KAT. B+E, Cl, 
C1 +E, C, C+E, Dl, D1 +E, D, D+E 

WYMAGANE DOKUMENTY   

Wniosek wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, 

Załączniki:  

 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 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; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową 

zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, 

 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,  

 kserokopia prawa jazdy, 

http://www.powiat-otwocki.pl/
mailto:kancelaria@powiat-otwocki.pl
http://późn.zm/


 oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane -(nie dotyczy B+E;) 

  oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań  

 
 zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego 

do badań kierowców, 

   kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na     
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca. 

 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest 

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, 

Do wglądu:  

 dowód osobisty, paszport; 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Starostwo Powiatowe w Otwocku 

Wydział Komunikacji i Transportu 

05-400 Otwock ul. Górna 13, pokój 117  

e-mail: prawojazdy@powiat-otwocki.pl 

      tel. (22) 600 7 134,  600 7 136 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:  

poniedziałek w godzinach 8.15 - 16.30  

od wtorku do czwartku w godzinach 8.15 - 15.30 

piątek w godzinach 8.15 — 14.30  

mailto:prawojazdy@powiat-otwocki.pl


OPŁATY 

Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne. 

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę należy uiścić na konto: 
Starostwo Powiatowe Otwocku 

Nr rachunku : 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044 

Opłatę skarbową 

w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa należy uiścić na konto : 

Urząd Miasta w Otwocku 
Nr rachunku : 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013 

Z wal n ia  s i ę  od  o p ła t y  s ka rb o we j  do kum ent  s t wier dz a ją cy  u dz i e l e n i e  

pe łnomocnic twa  j eże l i  pe łnomocnic two  udz i e lone  j es t  :  mał żonkowi ,   

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.   

Wymagane opłaty można uiścić bezpośrednio przy stanowisku obsługi, za 

pośrednictwem terminali płatniczych (prowizja 2 złote) 
lub 

w punkcie bankowym zlokalizowany na I piętrze Starostwa Powiatowego 

w Otwocku w godzinach pracy urzędu, 
lub 

przez Internet za pośrednictwem strony infoCAR: https://info-
car.plfinfocar/prawo-iazdv/platnosc-w-urzedzie.html 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień- realizacja 

zamówienia dokumentu - 14 dni roboczych 
Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 

 

SPOSOB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami zostanie wygenerowany indywidualny nr 

PKK. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji administracyjnej można odwołać się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie, adres: 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

https://info-car.plfinfocar/prawo-iazdv/platnosc-w-urzedzie.html
https://info-car.plfinfocar/prawo-iazdv/platnosc-w-urzedzie.html


DODATKOWE INFORMACJE 

Najpóźniej po zdanym egzaminie w WORD, należy wnieść opłatę za prawo jazdy 

i dostarczyć ją osobiście lub drogą elektroniczną do Wydziału Komunikacji.  

Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy 

w PWPW. 

Przy odbieraniu nowego prawa jazdy należy mieć ze sobą dotychczasowy dokument. 

PODSTAWA PRAWNA  

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.), 

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

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. 

w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

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

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 

1377 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 232). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. 

poz.280 z późn. zm.). 

10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.). 

11.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na 

stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 973). 

12. Ustawa z dnia 24 maja 2018r.. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000); 

 Opracowała: M. Sitkiewicz 
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