
Do zadań Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów należy: 

  

W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - na 

podstawie ustawy o kierujących pojazdami. 

Pracownicy merytoryczni: nr tel. 84 67 72 459,  84 638 21 52, 84 

67 76 375 

1. Wydawanie praw jazdy. 

2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. 

3. Kierowanie kierowców na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia 

lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami                         
w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia. 

4. Kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na 

kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do 
ich kwalifikacji lub na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie 

przekroczenia 24 punktów karnych. 

5. Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania 

pojazdami silnikowymi. 

6. Prowadzenie ewidencji kierowców pojazdów silnikowych, którym 
zatrzymano lub cofnięto uprawnienia. 

7. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. 

8. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dokonywanie w tym 

zakresie kontroli działalności i związanej z tym dokumentacji. 

9. Wydawanie i cofanie upoważnień dla ośrodków szkolących kandydatów 

na instruktorów. 

10. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolącymi kandydatów na 
instruktorów oraz dokonywania w tym zakresie kontroli. 

11. Dokonywanie wpisu instruktorów do ewidencji oraz w uzasadnionych 
przypadkach skreśleń z przedmiotowej ewidencji, wydawanie legitymacji 

dla instruktora. 

  



W zakresie wydawania licencji i zezwoleń na podstawie ustaw:                    

- O transporcie drogowym, Prawo Przewozowe. 

Pracownik merytoryczny:  nr tel. 84 67 72 462  

1. Wydawanie, cofanie, zmiany, wygaśnięcie, przeniesienie uprawnień 

wynikających z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu 
osób lub rzeczy. 

2. Wydawanie, cofanie, zmiany zezwoleń na przewozu regularne                           
w przypadku gdy linia komunikacyjna przebiega na obszarze 

administracyjnym miasta Zamość i powiatu zamojskiego. 

3. Dokonywanie analizy rozkładów jazdy przewoźników wykonujących 
zarobkowy przewóz osób pojazdami w regularnym transporcie zbiorowym 

w przypadku gdy linia komunikacyjna przebiega w granicach 
administracyjnych miasta Zamość lub miasta Zamość i pow. zamojskiego. 

4. Wydawanie opinii w zakresie potrzeb przewozowych w przypadku gdy 
linia komunikacyjna przebiega przez obszar miasta Zamościa. 

5. Organizacja pracy komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Zamościa 

w celu sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o wydanie licencji na 
zarobkowy przewóz osób TAXI. 

6. Wydawanie, cofanie, zmiana, przeniesienie uprawnień wynikających                      
z licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób TAXI. 

7. Wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy drogowe na 

potrzeby własne (niezarobkowy transport drogowy). 

  

W zakresie ewidencji pojazdów - na podstawie ustawy – Prawo                  

o ruchu drogowym. 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują wydłużone terminy z 30 na 60 dni na 

zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym 
sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu 
zarejestrowanego wcześniej na terenie RP. Zgodnie z zapisami 

ustawy, zmiana obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-

19. 

 

 



Pracownicy merytoryczni: nr tel.  84 67 72 372,  84 67 72 374  

1. Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych 
oraz tablic rejestracyjnych. 

2. Wydawanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy przy 

pierwszej ich rejestracji na terytorium RP ( od 1 lipca 1999 r. ). 

3. Kierowanie pojazdów na badania techniczne w razie uzasadnionego 

przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu lub naruszają wymogi 
ochrony środowiska. 

4. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań 

technicznych pojazdów. 

5. Wydawanie i cofanie zezwoleń dla stacji kontroli pojazdów. 

6. Przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów w zakresie 

zgodności z wymogami oraz prawidłowości wykonywania badań 
technicznych pojazdów. 

7. Wycofywanie i wyrejestrowanie pojazdów z ruchu. 

 


