
ZMIANY W PRAWACH JAZDY 

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, iż osoby zamieszkujące na terenie 
powiatu żuromińskiego, które ubiegają się o prawo jazdy - przed przystąpieniem do 
szkolenia będą musiały najpierw zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Transportu 
tutejszego Starostwa w celu złożenia wniosku o jego wydanie oraz otrzymania 
numeru identyfikującego Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - a nie jak dotychczas 
do ośrodka szkolenia kierowców. 

 
Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?  
 

Otóż jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę 
ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania 
pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem), generowany, 
udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. 
Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do 
egzaminu państwowego. 

Aby otrzymać PKK należy złożyć stosowny wniosek o wydanie prawa jazdy, 
po okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), wraz z 
następującymi dokumentami: 

 jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografią o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, 
przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami 
(lewy półprofil z widocznym lewym uchem); 

 orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania 
pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców; 

 orzeczeniem psychologicznym stwierdzającym brak przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, 
C+E, D1+E, D+E); 

 pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na wydanie prawa jazdy, jeżeli osoba nie 
ukończyła 18 lat (przy kategorii AM, A1, B1, T); 

 kserokopią prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo 
jazdy innej kategorii); 

 kserokopią prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy 
wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym); 

 kserokopią karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni (w przypadku 
cudzoziemca). 

Po złożeniu ww. dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Żurominie (I piętro, pokój nr 20), najpóźniej w terminie 2 dni 
roboczych zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr 
PKK, niezbędny do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców (dowolnym) 
oraz zapisania się na egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego też 
(dowolnym). 

Nowy wzór prawa jazdy 



Od 19 stycznia 2013 r. będą też wydawane dokumenty prawa jazdy zgodne z 
nowym wzorem unijnym.  
 
 

 
 
  Dwa liczniki – na jednym wskazówka pokazuje 2,5 tys. obrotów, na drugim 
prędkość 110 km/h – taki obrazek pokaże się na każdym nowym prawie jazdy, gdy 
naświetli się je promieniami ultrafioletowymi. 
 

Nowy dokument przypomina wyglądem dowód osobisty. Zrobiony jest z 
poliwęglanu, bardziej szlachetnego i wytrzymałego tworzywa niż plastik używany do 
produkcji np. kart płatniczych. Producent zapewnia, że bez problemów wytrzyma 10 
lat i daje większe możliwości wprowadzenia zabezpieczeń – hologramów i 
mikrodruków, które utrudniają podrobienie dokumentu. 
 Nowy wzór prawa jazdy odpowiada unijnym normom, co jest jednym z 
powodów zmian. Słowa „prawo jazdy” wymienione są we wszystkich językach krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto zostaną umieszczone na nim dwa zdjęcia: 
kolorowe i czarno-białe. 

 Cena takiego blankietu prawa jazdy wynosi 100 zł opłaty komunikacyjnej + 
0,5 zł opłaty ewidencyjnej (na CEPiK). 

Wszyscy kierowcy, którzy prawo jazdy uzyskali przed 18 stycznia 2013 r., 
będą zobowiązani wymienić je na nowe w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do 
dnia 18 stycznia 2033 r. lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa 
jazdy. 

Nowe kategorie prawa jazdy 

Kat. AM – prawo jazdy dla użytkowników motorowerów oraz lekkich pojazdów 
czterokołowych, czyli lekkich quadów (masa własna do 350 kg i prędkość 
maksymalna do 45 km/godz). Prowadzenie cięższych quadów zaliczonych do 
„czterokołowców”, czyli pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu  
osób lub ładunków 
(z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), których masa 
własna nie przekracza 550 kg (przewóz rzeczy) lub 400 kg (przewóz osób), j.w 
wymaga prawa jazdy kategorii B1. 

Kat. A2 – pośrednia pomiędzy istniejącymi już kategoriami A1 i A. Prawo jazdy tej 
kategorii uprawnia do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW 
(47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. 



Zmiany w kategorii A1 

Kat. A1 – kategoria upoważniająca do prowadzenia motocykli o pojemności 
skokowej do 125 cm3, mocy maksymalnie 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do 
masy własnej nie większej niż 0,1 kW/kg oraz do prowadzenia motocykli trójkołowych 
o mocy do 15 kW (20,39 KM) i pojazdów kat. AM. 

Zniesienie kart motorowerowych 

Od 19 stycznia br. nie są już wydawane karty motorowerowe przez dyrektorów 
szkół. Zastąpiło je prawo jazdy kat. AM. Karty motorowerowe wydane przed 
wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność do czasu 
ukończenia przez ich posiadaczy 18 roku życia i podlegają wymianie na koszt osób 
uprawnionych, na prawo jazdy kategorii AM, o ile mają one ukończone 14 lat. 
Jednocześnie osoby, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat, uznaje się za 
uprawnione do kierowania motorowerem (tylko takim pojazdem), wyłącznie na 
terytorium Polski i nie wymaga się od nich dokumentu potwierdzającego to 
uprawnienie. 

Wybrane limity wiekowe do kierowania pojazdami 

 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 

 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T; 

 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i 
C1+E; 

 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co 
najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 

 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba 
posiada prawo jazdy kategorii A; 

 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C,C+E,D1 i D1+E; 

 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: 

- A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez dwa lata prawa jazdy  
kategorii A2,  
- D i D+E (minimum 21 lat, jeżeli osoba uzyskała kwalifikację wstępną lub 23 
lata, jeżeli uzyskała kwalifikację wstępną przyspieszoną), 
- C i C+E (minimum 18 lat, jeżeli osoba uzyskała kwalifikację wstępną). 
 

Koniec z bezterminowym prawem jazdy 

Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T są też wydawane na 
okres 15 lat lub krócej jeżeli wynika to z orzeczenia lekarskiego. Natomiast pozostałe 
kategorie, czyli C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E wydawane są na okres 5 lat, 
jednak nie dłużej niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego lub 
psychologicznego. 

Warto podkreślić, że ustawodawca odłożył do dnia 04.01.2016 r. wejście w 
życie przepisów dotyczących tzw. okresu próbnego. Po tym terminie prawo jazdy kat. 
B będzie wydawane na okres 2 lat dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała 
uprawnienia w tym zakresie. Okres ten będzie przedłużany automatycznie o kolejne 



2 lata, jeżeli początkujący kierowca popełni w tym czasie dwa wykroczenia drogowe 
stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów. 

Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem tel. 
(023) 657-47-00 wew. 38. 

Marcin Liszewski  
Inspektor ds. wydawania praw jazdy 
w Wydziale Komunikacji i Transportu 

 


