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KARTA USŁUGI NR: PO-4.1/Z-2/Km-15
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (Km)

ZMIANA
10

Nazwa usługi:
WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ PAŃSTWO
OKREŚLONE W KONWENCJACH O RUCHU DROGOWYM, KRAJE UNII
EUROPEJSKIEJ
PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1268, z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego
2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231, z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja
2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 702, z późn. zm.),
 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. poz. 83),
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659, z późn. zm.),
 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 (Dz. U. poz. 937, z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy (formularz do pobrania w Starostwie),
 kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 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, 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
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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; dopuszcza się załączanie
zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym
nośniku danych,
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem, o ile jest wymagane,
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem, o ile jest wymagane,
kserokopia posiadanego prawa jazdy + tłumaczenie na język polski,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
karta stałego pobytu lub czasowego – do wglądu,
dokument tożsamości – do wglądu.

OPŁATY:
 prawo jazdy: 100,00 + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Opłaty można dokonywać bezgotówkowo w Wydziale Komunikacji i
Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (ul. Mickiewicza 46,
III piętro, pok. nr 317) lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w
Bielsku Podlaskim nr 19 8063 0001 0070 0706 9020 0001
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Po pozytywnej weryfikacji dokumentów – zamówienie jest wysyłane elektronicznie
w przeciągu dwóch dni do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
wyprodukowany dokument – prawo jazdy jest otrzymywane z PWPW w Warszawie – w ciągu
około 7 dni.
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna dotycząca wymiany prawa jazdy.
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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Komunikacji i Transportu
17–100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46
III piętro, pokój nr 316
tel. 85 833 26 24
faks 85 833 26 39
e-mail: km@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pok. 316, po odbiór
dokumentacji należy również zgłosić się do pok. 316 (ul. Mickiewicza 46, III
piętro).
Kiedy:
Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku od 730 do 1515, a
Wydział jest czynny od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku
za pośrednictwem Starosty Bielskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
UWAGI:
Czynności urzędowe wykonywane są na wniosek zainteresowanej osoby.
ZAŁĄCZNIKI:
Brak
CEL:
100% decyzji wydanych w terminie do 10 dni

