
VADEMECUM KANDYDATA  
NA KIEROWCĘ – część I PRAWO JAZDY

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, że 
nie posiadamy prawa jazdy. Prawo jazdy to poczucie 
swobody, niezależności, jeden z ważniejszych kro-
ków w „dorosłość”. 

Należy jednak pamiętać, że to nie tylko przywilej, ale 
i ogromna odpowiedzialność – z chwilą uzyskania tego 
dokumentu możemy w pełni uczestniczyć w ruchu dro-
gowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Zacznijmy jednak od początku – od czego zaczynamy 
naszą przygodę z motoryzacją.
1. Musimy osiągnąć odpowiedni minimalny wiek:
14 lat – dla kat. AM,
16 lat – dla kat. A1, B1, T
18 lat – dla kat. A2, B, B+E, C1, C1+E
20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A, 
jeżeli co najmniej od 2 lat posiadamy prawo jazdy kat. A2
21 lat – dla kat.C, CE, D1, D1+E
24 lata - dla kat. A
24 lata - dla kat. D i D+E.

Osoby chcące starać się o najpopularniejszą kategorię 
prawa jazdy B, mogą rozpocząć szkolenie w szkole jazdy 
na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Moż-
na wówczas zapisać się na kurs prawa jazdy, za pisemną 
zgodą rodziców. Przystąpić do egzaminu państwowego 

można na miesiąc przed ukończeniem 18 lat, a odebrać 
dokument dopiero po urodzinach.
2. Udajemy się do lekarza uprawnionego do badań 

kierowców w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdem określonej kategorii. Rodzi-
ce, którzy chcą mieć pewność czy ich pociecha faktycz-
nie „dorosła” do samodzielnej odpowiedzialności za 
życie swoje i innych, powinny odwiedzić także gabinet 
psychologa transportu, np. w Małopolskim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

3. Udajemy się do właściwego /ze względu na zameldo-
wanie/ Wydziału Komunikacji gdzie uzyskamy Profil 
Kandydata na Kierowcę, tak zwany (PKK).
Dokumenty niezbędne do uzyskania PKK to:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie lekarskie, 
• orzeczenie psychologiczne /nie dotyczy kategorii A i B/,
• 1 kolorowe zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
• zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do uzyskania 

prawa jazdy (gdy osoba jest niepełnoletnia),
•  wniosek o wydanie prawa jazdy.
Osoby, które nie mieszkają na stałe w Polsce, muszą 

udokumentować przebywanie na terenie RP, przez co 
najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym.
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