
KT 30/8 

 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 

tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01 
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl 

 

Karta Informacyjna Usługi 
 
 

ZWROT ZATRZYMANEGO NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY JEDEN ROK PRAWA JAZDY / 
POZWOLENIA, PRZYWRÓCENIE UPRAWNIENIA PO KONTROLNYM SPRAWDZENIU 

KWALIFIKACJI 

I. Podstawa Prawna 
 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  
6. 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  

7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  

II. Wymagane wnioski 
 

1. Wniosek o zwrot prawa jazdy. 

 

III. Wymagane załączniki 
 

Przed zgłoszeniem do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego należy zgłosić się do Wydziału 
Komunikacji celem otrzymania numeru indentyfikacyjnego profilu kandydata na kierowcę (PKK). 

   Dostarczyć orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań co do stanu                                        
   zdrowia, o ile były one wymagane.                                

 

IV. Dokumenty do wglądu 
 

1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz                 
z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w uzasadnionych przypadkach na terenie 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

V. Opłaty  
 

1. 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie Decyzji przywracającej uprawnienie do kierowania pojazdem. 
 
Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa: 
BANK SANTANDER, numer konta: 36 1090 1056 0000 0001 4916 5124 

 

VI. Termin załatwienia sprawy 
 

Niezwłocznie. 
 
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
 

         Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
         Wydział Komunikacji i Transportu 
          Nr pokoju: 125    Nr telefonu – (022) 733 73 08  
          Godziny pracy: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00 

http://www.pwz.pl/
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Dla mieszkańców Łomianek, powyższą sprawę załatwiamy w Fili Wydziału Komunikacji w Łomiankach 
ul. Staszica 2     Nr telefonu – (022) 888 98 76 
Godziny pracy: poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00 

 

VIII. Tryb odwoławczy 
 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty 
Warszawskiego Zachodniego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

IX. Uwagi 
 

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega: 
1. Osoba, która ubiega się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętego na okres 

przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji. 
2. Osoba, która ubiega się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy / pozwolenia do kierowania tramwajem, która była 

pozbawiona prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok. 
3. Aktualne prawo jazdy zostaje wydane osobie tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. 
4. W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty, ze względów technicznych (wymagana 

jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. 
5. Przed zgłoszeniem do WORD - u należy zgłosić się, z wymaganymi załącznikami  do Wydziału Komunikacji 

celem otrzymania numeru indentyfikacyjnego profilu kandydata na kierowcę (PKK). 

 

 


