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Karta Informacyjna Usługi 
 
 

WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE, ROZSZERZENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM 
UPRZYWILEJOWANYM 

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 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie 

kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 

przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  
7. 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  

 

II. Wymagane wnioski 
 

1. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności/rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym. 

 

III. Wymagane załączniki 
 

Od osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia.  
2. Kserokopia posiadanego prawa jazdy. 
3. Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym. 
4. Kopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym. 
5. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanym. 
6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, z zastrzeżeniem art.109 ust. 6 ustawy. 

 
     Od osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia: 
1.    Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia. 
2.    Kserokopia posiadanego prawa jazdy. 
3.    Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym. 
4.    Kopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym. 
5.    Dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie ważności zezwolenia, z zastrzeżeniem art.109 ust. 6 ustawy. 
      
     Od osoby ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia: 
1.    Wniosek o rozszerzenie zezwolenia. 
2.    Kserokopia posiadanego prawa jazdy. 
3.    Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. 
4.    Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym. 
5.    Kopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym. 
6.    Dowód uiszczenia opłaty za rozszerzenie zezwolenia, z zastrzeżeniem art.109 ust. 6 ustawy. 
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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. 

2. Warunkiem wydania, przedłużenia ważności bądź rozszerzenia zezwolenia jest przedłożenie do wglądu 
oryginałów składanych dokumentów.  

V. Opłaty  
 

1. 50 zł – za wydanie zezwolenia. 
 
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 
 

1. W przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny – zezwolenie wydawane jest w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze. 

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 

 

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 
 

1. Zezwolenie wydaje starosta po dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty. 
2. Osobę, która w ramach stosunku pracy, wykonywanej działalności gospodarczej, pełnionej służby lub 

wykonywanej funkcji uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie 
ustawy, uznaje się za spełniającą wymagania aby wydać zezwolenie na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym. 

3. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym powinna mieć 
ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uzyskać orzeczenie lekarskie i orzeczenie 
psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym i ukończyć 
odpowiedni kurs. 

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. 

 

 


