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Karta Informacyjna Usługi 
 
 

KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA WNIOSEK KOMENDANTA 
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 

 

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 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  
5. 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  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  
 

II. Wymagane wnioski 
 

1. Wniosek o zwrot prawa jazdy. 

 

III. Wymagane załączniki 
 

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem otrzymania numeru indentyfikacyjnego 
profilu kandydata na kierowcę (PKK) oraz decyzję kierującą na egzamin kontrolny, dokumenty te  
przekazuje się osobie zainteresowanej. 

 

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  
 

Brak. 
 

VI. Termin załatwienia sprawy 
 

Do 1 miesiąca. 

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 
 

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 
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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. Odwołanie składa się w Kancelarii 
Ogólnej Starostwa. 

 

IX. Uwagi 
 

1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem, 
skierowana decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji,          
w razie przekroczenia 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. 

2. Jeżeli zdane kategorie odpowiadają widniejącym w prawie jazdy, sprawa załatwiana jest od ręki. Jeżeli nie 
następuje wymiana dokumentu, wówczas opłata będzie pobrana jak za wydanie nowego prawa jazdy. 

3. W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty, ze względów technicznych (wymagana 
jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. 

4. Równolegle z postępowaniem w sprawie skierowania na egzamin kontrolny prowadzone jest postępowanie w 
sprawie skierowania na badanie psychologiczne oraz w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na 
kierowanie tramwajem. Nieprzedstawienie w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego - organ 
wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. 

5. W przypadku uzyskania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań do 
kierowania pojazdami, organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. 

6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu kontrolnego lub niepoddania się egzaminowi w 
wyznaczonym terminie, organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. 

7. Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy związana jest z wymianą 
dokumentu. 

 

 


