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KARTA USŁUGI

KD-19 - WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która 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 6
miesięcy.
Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne
prawo jazdy wydane przez:
1. państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,
2. państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór
zgodny jest z wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia
stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.
Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo
jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania
polskiego
dokumentu
jest
zdanie
części
teoretycznej
egzaminu
państwowego.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze
względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność,
w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do
badań kierowców.

KOGO DOTYCZY:


Strona (osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą, przebywająca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze
względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo posiadająca zaświadczenie, że studiuje
co najmniej od 6 miesięcy).

CZAS REALIZACJI:



14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:











wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym
tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
obustronna kserokopia zagranicznego prawa jazdy,
oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza
przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia
na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych
w sprawie praw jazdy),
kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego
posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że
studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:




oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca
oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie
prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co
najmniej od 6 miesięcy,
oryginał prawa jazdy.

Uwaga
Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o
ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu
Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części
teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.
OPŁATY:
Koszt wydania prawa jazdy: 100 zł
Opłata ewidencyjna: 0,50 zł
Opłat można dokonywać:
•

w Kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – parter, p.3,

•

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, PESEL adres oraz wskazać czego opłata
dotyczy
Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy (prowizja wynosi 2 zł).

•

Za pośrednictwem portalu InfoCar znajdującego się na stronie internetowej
http://www.info-car.pl (prowizja wynosi 2 zł). Należy podać obowiązujące opłaty oraz
miejsce ich składania.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji odmowy wydania prawa jazdy wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie
PODSTAWY PRAWNE:
1. Art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z
późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016
r. poz. 231).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie
wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016
r. poz. 702).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 24

Telefon

85 711 08 32
Referat Praw Jazdy

Fax
85 711 20 08
e-mail

Godziny przyjmowania

prawa.jazdy@sokolka-powiat.pl
Poniedziałek
08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 18.00

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:
FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek musi być wydrukowany obustronnie, na jednej kartce
papieru A4, bez zmniejszania)
klauzula informacyjna

