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Opis sprawy 
Wydanie profilu kandydata na kierowcę jest częścią procedury wydania dokumentu prawa jazdy. Profil 
kandydata na kierowcę wydaje się w celu rozpoczęcia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami. 

Wykaz niezbędnych 
dokumentów i 
formularzy do 
wypełnienia 

▪ wniosek – KU-68/DSO/Z1, lub wypełnij wniosek on-line (wymagany podpis kwalifikowany/profil 
zaufany), 

▪ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 
▪ orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdami mechanicznym (dot. kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E), 
▪ wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5x4,5 cm, w pozycji frontalnej – szczegółowe 

informacje dotyczące fotografii znajdują się w rubryce informacje dodatkowe, 
▪ pisemna zgoda rodziców lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat (dot. kat. AM, A1, 

B1, B, T), 
▪ karta pobytu, wiza pobytowa lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium 

RP albo zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy - w przypadku cudzoziemców  
▪ aktualny dowód osobisty. 

Sposób wypełnienia 
dokumentów  

Wniosek należy wypełnić czytelnie, a dane w nim zawarte potwierdzić podpisem. Do wniosku należy 
również złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce ich 
wnoszenia 

▪ opłata za wydanie dokumentu – 100,00 zł 
▪ opłata ewidencyjna – 0,50 zł 
 
Powyższą opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1  - pokój 122 (czynna: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 
14.00) lub Plac Dworcowy 4 – obok kasy biletowej PKS (czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
16.00) lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 

Terminy składania 
dokumentów 

 
Brak 
 

Miejsce składania 
dokumentów 

Departament Spraw Obywatelskich, 
Plac Dworcowy 4 
82-300 Elbląg 
Referat Obsługi Kierowców, pokój nr 3, tel. (+48) 55 237 47 85, (+48) 55 237 47 86, (+48) 55 237 47 87, 
(+48) 55 237 47 82, (+48) 55 237 47 83 
fax (+48) 55 237 47 70 
e-mail: dso.rok@umelblag.pl 
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 

Sposób i termin 
załatwienia 

W terminie 2 dni roboczych wygenerowanie  w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę*. 
W terminie około 10 dni, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego i dostarczeniu do tut. 
Organu opłaty za wydanie prawa jazdy – odbiór dokumentu prawa jazdy. 
Informacja o terminie produkcji i odbioru prawa jazdy: 
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html   

Tryb odwoławczy 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji administracyjnej. 

http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/51879
https://www.esp.pwpw.pl/
mailto:dso.rok@umelblag.pl
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
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Informacje dodatkowe 

Odbiór dokumentu  - pokój nr 3 z aktualnym i ważnym dowodem osobistym do wglądu. 
Profil kandydata na kierowcę organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym 
ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie oraz ośrodkowi egzaminowania 
przeprowadzającemu egzamin państwowy, po podaniu przez te podmioty numeru, profilu kandydata na 
kierowcę oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.  
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
przesyła do tut. Organu wydającego prawo jazdy w ciągu 3 dni zaktualizowany profil kandydata na kierowcę 
o pozytywny wynik egzaminu. Należy wówczas dostarczyć do tut. Organu opłatę za wydanie dokumentu 
prawa jazdy.  
 
Fotografia 
kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz 
odwzorowująca 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 (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1172 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 
 
Warunkiem wydania prawa jazdy jest złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za zeznanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przy czym że: 

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku 
kalendarzowym: 
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo 
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo 

• przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a 
jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, albo 

• przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, 
ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o 
określonym czasie trwania, albo 

• przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.  
Osoba niepełnoletnia zgłasza się do Urzędu z rodzicem lub opiekunem prawnym. 
 
WAŻNE 
Szanowni Państwo, uzupełniony wniosek, po jego złożeniu w Referacie Obsługi Kierowców w Elblągu, 
będzie skanowany przez system komputerowy, przy jego wydruku niezbędne jest zachowanie następują-
cych parametrów, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 
w Warszawie:  
• format papieru A4, 
• zalecana gramatura papieru min. 100g/m2,  
• wydruk na drukarce atramentowej lub laserowej, ze względu na niewielkie marginesy formularza wydruk 
   na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy, 
• pole podpisu i pole fotografii: 
  - grubość linii pola podpisu i zewnętrznej ramki pola fotografii 2mm, 
  - gęstość optyczna pola podpisu i zewnętrznej ramki pola fotografii dla koloru czarnego, 
  - położenie pól podpisu i fotografii względem krawędzi, 
• wydruk bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów!  
(w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym najlepiej najwyższym, a nie oszczęd-
nościowym trybie wydruku.  
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji, gdy wystąpią problemy podczas skanowania wniosku, może zajść 
konieczność jego przepisania. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16798906
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Podstawa prawna 

▪ art. 10,11,75, 82  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
341 z późn. zm.), 

▪ § 9, 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. - 
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 
2016 r. poz. 231 z późn. zm.), 

▪ § 1 rozporządzenia Ministra Transportu  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojaz-
dami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83), 

▪ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie  badań psychologicznych osób ubie-
gających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę 
na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z późn. zm.), 

▪ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. - w sprawie badań lekarskich osób ubiega-
jących się  o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1659), 

▪ rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów doku-
mentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.), 

▪ rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U.  
z 2019 r.  poz. 2546), 

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096 z późn. zm.). 

 


