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WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO-STRONĘ
KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na
stanowisku kierowcy,
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców .
I.

II.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Osobiście.
2. Elektronicznie (z zachowaniem warunków określonych w Kpa) – po weryfikacji wniosku wraz
z załącznikami należy przedłożyć w urzędzie oryginały dokumentów.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy – wnioski do pobrania w każdym Wydziale Komunikacji (jednolite wnioski
na terenie całego kraju).
2. Załączniki:
- wniosek,
- dowód osobisty (do wglądu).
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
- fotografia /wymiary 3,5 na 4,5 cm/ *,
- posiadane prawo jazdy,
- uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy,
- cudzoziemiec** ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu
(oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o prawie pobytu na terytorium RP.
* kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość
oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą
na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi
ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą
ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która
ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć
do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
- w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
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** Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym
ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej
sześciu miesięcy.
III.

OPŁATY:
Opłata skarbowa:
za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłatę skarbową należy opłacić gotówką za pośrednictwem:
- banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf), również w kasie Starostwa,
- w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku (bez dodatkowych opłat),
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, konto nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....").
Opłata administracyjna:
Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł
Opłata administracyjna:
- wpłata w kasie urzędu, również kartą płatniczą,
- wpłata przelewem na konto:
Starostwo Powiatowe w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 16, konto nr 45 1600 1462 1873 1864
1000 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za wymianę prawa jazdy")
Dowód wpłaty należy dołączyć do danego procesu.
Informujemy, że ww. konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danego procesu.

IV.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – czas
oczekiwania na dokument - około 2 tygodni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na podstawie art.127 § 2 i 129 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Słupskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”
Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania.
VI. INFORMACJE DODATKOWE:
Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić na stronie
internetowej: http://www.info-car.pl, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.
Aktualny wykaz państw Konwencji o ruchu drogowym dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej
UNECE:
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst 08 RTRSS RT1968.html
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst 07 RTRSS RT1949.html
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
prawa_jazdy@powiat.slupsk.pl
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