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Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016, poz. 627 ze zmianami);
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128).

OPIS POSTĘPOWANIA
WEJŚCIE: Wyrok sądu
1. Po otrzymaniu wyroku sądu w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych pracownik
Oddziału Komunikacji (WSA-II) odszukuje w podręcznym archiwum teczkę z aktami
ewidencyjnymi, do której dołącza wyrok. Wprowadza dane o zakazie do systemu
teleinformatycznego.
2. Pracownik Oddziału Komunikacji (WSA-II) zawiadamia pisemnie Sąd, Policję i kierowcę o
wykonaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3. Pracownik WSA-II wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne celem stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi, wydania decyzji kierującej
na kurs reedukacyjny oraz wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.
4. Pracownik WSA-II wydaje decyzję o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne celem
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania
pojazdami mechanicznymi, decyzję kierującą na kurs reedukacyjny oraz decyzję o cofnięciu
uprawnień.
5. Po upływie okresu cofnięcia uprawnień, jeśli okres zakazu był dłuższy niż rok, pracownik WSA-II
wydaje kierowcy po dostarczeniu orzeczeń lekarskiego i psychologicznego oraz zaświadczenia o
ukończeniu kursu reedukacyjnego Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego (WORD).
6. Po zdanym egzaminie WORD przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego
prawo jazdy.
7. Po wydaniu decyzji o przywróceniu uprawnień i wydaniu prawa jazdy pracownik WSA-II
zawiadamia Policję.
WYJŚCIE: wydanie prawa jazdy
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