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Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017, poz. 978);
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze
zmianami).
OPIS POSTĘPOWANIA
WEJŚCIE: Wniosek Policji o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i o skierowanie na badanie psychologiczne
1. Po otrzymaniu wniosku z Policji w sprawie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje za przekroczenie
liczby punktów, lub za naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz po otrzymaniu
wniosku z Policji w sprawie skierowania na badania psychologiczne pracownik Oddziału
Komunikacji (WSA-II) odszukuje w podręcznym archiwum teczkę z aktami ewidencyjnymi, do
których dołącza w/w wniosek.
2. Pracownik WSA-II wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na egzamin
państwowy sprawdzający kwalifikację, wydania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne
celem stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
mechanicznymi oraz wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczone punkty.
3. Pracownik WSA-II wydaje decyzję na egzamin państwowy sprawdzający kwalifikację, decyzję o
skierowaniu na badania psychologiczne celem stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz decyzję o zatrzymaniu prawa
jazdy za przekroczone punkty.
4. Pracownik WSA-II wydaje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego (WORD).
5. W związku z tym iż, jest to kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kierowca ma obowiązek zdania
egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.
6. Jeżeli kierowca uzyskał pozytywny wyniku egzaminu kontrolnego za pierwszym razem pracownik
WSA-II wydaje zatrzymane prawo jazdy po uiszczeniu opłaty.
7. Jeżeli kierowca nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego za pierwszym razem
pracownik WSA-II wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
WYJŚCIE: zwrot prawa jazdy lub cofnięcie uprawnień
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