
 
WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UNII 

EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWO-STRONĘ KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM 
 
 

Nazwa działania:   Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w  
     przypadku osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy  
     wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii  
     Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu   
     drogowym. 
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  Pleszew, ul Poznańska 79, Starostwo Powiatowe,  

Wydział Komunikacji, parter pokój nr 7 i 8,  tel. 62  7429613,  
fax. 62 7429612,  e-mail: naczelnikkm@powiatpleszewski.pl 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:  W przypadku wymiany prawa jazdy wniosek wraz 

z wymaganymi dokumentami  jest składany przez 
zainteresowanego kierowcę. Termin odbioru prawa jazdy 7 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia  do PWPW S.A. 
Warszawa. W przypadku odbioru prawa jazdy należy stawić się 
osobiście z dowodem osobistym i zwrócić prawo jazdy 
dotychczas posiadane w celu jego odesłania do odpowiedniego 
organu w państwie które je wydało 

 
Wymagane dokumenty:  Wniosek, 

Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na 
język polski (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa 
jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  
nr 1 do dyrektywy 2005/126/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. oraz załącznikach nr 1 i 1a do 
dyrektywy Rady z dnia 29 lipca 1991r. 91/439/EWG. 
 Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na 
jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz 
odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek 
od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak  aby twarz 
zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, 
zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, 
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca 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 lun nabytymi wadami narządu wzroku może 
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją  
w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do 
wniosku załączą się również orzeczenie  
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia  



o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,  
z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, 
wydane zgodnie  przepisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm..); 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; dopuszcza się 
załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego 
na zewnętrznym nośniku danych;  
Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu 
potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje 
co najmniej od sześciu miesięcy (dotyczy cudzoziemca). 
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie 
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem o ile jest ono wymagane. 
Dowód uiszczenia opłaty 
Dowód osobisty, 

 
Opłaty:    100 zł opłata za wydanie prawa jazdy, 

0,50 zł opłata ewidencyjna, 
Czas załatwienia sprawy:  10-15 minut - czas związany z fizycznym złożeniem    

     wniosku  o wydanie prawa jazdy. 
 
Tryb odwoławczy:   Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty  
     jej doręczenia do Samorządowego Kolegium   
     Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty  
     Pleszewskiego. 
 
Podstawa prawna:    

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r.  
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających  
uprawnienia do kierowania pojazdami.  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie 
wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia  
do kierowania pojazdami. 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 
wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami . 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r.  



w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.   
w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 
stanowiącej przychód Funduszu-Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców.  
Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 
      

 


