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3 września 2014r 
 

 

Pan Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju   
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa  

 

 
wniosek 

 
Szanowny Panie Ministrze korzystając z przepisów art.241, 248 i 249 w związku z art.221 kpa 

oraz art.6 ustawy z 30.05.1989 o izbach gospodarczych Dz. U. 1989 nr 35 poz.195  - wymienione w 
podpisie współpracujące organizacje społeczne środowiska ośrodków szkolenia kierowców zwracają 
się z prośbą o opinię nt. 
Czy osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie może działać przez pełnomocnika (art.32 kpa) 
przy wykonywaniu czynności, o których mowa w Rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U poz. 1005: 
1. §5 ust.1 „…składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące 

dokumenty…”; 
2. § 7 ust.1 Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, o którym mowa 

w § 6 ust. 4 pkt. 3, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy; 
3. §8 ust.1 „…po otrzymaniu od osoby…”; 
4. §10 ust.1 pkt.2 „…Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się uprawnionej osobie… bezpośrednio – za 

pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku”; 

 

Czy może charakter w/w czynności wymaga osobistego działania tej osoby, o czym mowa w art.32 kpa? 

 
Uzasadnienie 

Niektóre organy wydające dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami 
(Starostowie) bezwarunkowo wymagają składania wniosku o wydanie prawa jazdy osobiście przez 
osobę, której wniosek dotyczy. 
Uzasadniając ten wymóg obowiązkiem weryfikacyjnym, o którym mowa w §6 ust.1 pkt.1 lit. a) 
rozporządzenia cyt. „…przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie poprawności ich 
wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości”. 
Rygor ten jest szczególnie uciążliwy dla osób przebywających w oddaleniu od organu i skutkuje 
koniecznością odbycia kosztownych podróży oraz absencją w pracy. 
Uwzględniając przepisy traktujące o składaniu wniosków w postaci elektronicznej (rozdział 5 w/w 
rozporządzenia MTBiGM) i art.10 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami oraz wskazując na przepisy 
art.8 i art.12 kpa – wydaje się, że wymóg osobistego uczestnictwa osoby w powyższych czynnościach 
jest nadmiernie restrykcyjny i nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących normach prawnych. 
 

 

zredagował: Roman Stencel 
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Z wyrazami szacunku 
 

Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 

Grzegorz Jarząbek – prezes   
From: sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl [mailto:sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl]  

Sent: Thursday, September 04, 2014 11:57 AM 
To: OIGOSK Koszalin 

Subject: Re:Wspólne wystąpienie o opinię MIR ws pelnomocnictwa do wniosku o wyd pr jazdy  / konsultacje  
 

Witam 

Panie Romanie wniosek do Pana Min. Rynasiewicza  LOK opiniuje pozytywnie 
Pozdrawiam Prezes LOK Grzegorz Jarząbek  

 
 

 
 

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  

Roman Stencel – prezes  

 
 
 
 

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 

 
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP3203942 
 
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Identyfikator adresata: MIR 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 
Dane poświadczenia  

Data doręczenia: 2014-09-05T11:14:24.248 
Data wytworzenia poświadczenia: 2014-09-05T11:14:24.248 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK3824672 
 
Dane uzupełniające (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 3824672 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą 
przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 


