Informacje dotyczące wniosku o wydanie prawa jazdy
składanego za pomocą ESP PiK.
1. Aby złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną należy posiadać
profil
zaufany
lub
kwalifikowany
podpis
elektroniczny.
Następnie należy założyć darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl. Wszelkie
informacje na temat sposobu założenia wniosku można uzyskać na stronie
https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
2. Po prawidłowym zalogowaniu się należy kliknąć odnośnik „Złóż nowy wniosek”,
następnie wybrać odpowiedni urząd, do którego ma być on wysłany, rodzaj
sprawy, zweryfikować poprawność danych i załączyć zeskanowane dokumenty,
które są wymagane do załatwienia danej sprawy, wraz z załączonym
potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo
zeskanowanym dowodem dokonania tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia
wykonanego techniką cyfrową. W kolejnym kroku możliwe jest wyświetlenie
podglądu wniosku i załączników oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu
elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego ePuap. Podpisanie wniosku jest
równoznaczne z jego wysłaniem.
3. W sytuacji złożenia wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom
właściwego organu rejestrującego lub niezałączenia wszystkich wymaganych
dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną o
konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.
4. Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła
do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu
ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe:
a) fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,
b) oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są
one wymagane, oraz
c) oryginał zgody, rodzica lub opiekuna osoby, która nie ukończyła 18 lat jeżeli jest wymagane.
5. Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 litera b i c, właściwy organ
wydający prawo jazdy lub pozwolenie potwierdza przesłane kopie za zgodność z
oryginałem, a następnie odsyła oryginały osobie wnioskującej.
Załączone do wniosku zeskanowane dokumenty muszą być zgodne w formacie i
wymaganiami podanymi na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

