
PUNKTY KARNE 
 

 
Nazwa działania:  Punkty karne  
 
Miejsce załatwienia  
sprawy:    Pleszew, ul Poznańska 79, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

Wydział Komunikacji, parter pokój nr 7 i 8, tel.  62 7429613,  
fax.62 7429612, e-mail: km@starostwo.pleszew.gov.pl 

 
Sposób załatwienia  
sprawy:   Wojewódzki Komendant Policji właściwy z uwagi na miejsce 

zamieszkania prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy 
ruchu drogowego. Określonemu przewinieniu przypisuje się 
odpowiednią ilość punktów w skali od 1 do 10 (do ewidencji Policja 
wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie 
przypisano wartości punktowej).Punkty za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie roku od 
dnia naliczenia chyba, że przed upływem tego okresu kierowca 
dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych 
rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub 
20 punktów w przypadku przekroczenia w okresie jednego roku od 
dnia wydania po raz pierwszy  prawa jazdy . 
Ilość przypisanych kierowcy punktów można sprawdzić  
w siedzibie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji  
60-844 Poznań, ul Kochanowskiego 2 lub Komendanta Powiatowego 
Policji. 
W przypadku otrzymania od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
wniosku o sprawdzenie kwalifikacji Starosta Pleszewski kieruje 
danego kierowcę na badania psychologiczne w celu orzeczenia 
istnienia  lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdami a następnie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji  
tj. ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy w zakresie 
wszystkich posiadanych kategorii kierowcy. Kierowcy, który w ciągu 
roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 
20 punktów za naruszenia zostanie mu cofnięte prawo jazdy.  
Zmniejszenie ilości punktów 
Kierowca, który ma w ewidencji przypisane punkty, może zmniejszyć 
ich ilość o 6 punktów poprzez uczestnictwo na własny koszt  
w szkoleniu (nie częściej jak raz na 6 miesięcy), organizowanym przez 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD). 
Szkolenie ma formę prelekcji prowadzonej przez policjanta  
i psychologa z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Możliwość 
ta nie dotyczy kierowców, którzy pierwsze prawo jazdy posiadają nie 
dłużej jak 12 miesięcy  i kierowców, którzy przekroczyli już 24 punkty 
karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego.  
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne zaświadczenie,  
które przekazywane jest również do Wojewódzkiego Komendanta 
Policji właściwego z uwagi na miejsce ich zamieszkania.  
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Wymagane dokumenty: Orzeczenie psychologiczne, Wniosek, Dowód osobisty, 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 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 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;  

Opłaty:  W przypadku zwrotu prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami  pobiera się opłatę ewidencyjną w wysokości 
0,50 zł.  

   
Czas załatwienia  
sprawy:   10-15 minut - czas związany z fizycznym złożeniem wniosku  
    o wydanie - zwrot prawa jazdy. 
 
Tryb odwoławczy:  Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej 
     doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
    w Kaliszu, ul Częstochowska 12 za pośrednictwem Starosty 
    Pleszewskiego. 
 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 

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 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 25 kwietnia 
2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy 
ruchu drogowego.  
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. 


