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URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej
lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
I. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury).
II. Załączniki do wniosku
1. Dowody uiszczenia opłat:
− za wymianę prawa jazdy,
− skarbowych jeŜeli są wymagane.
2. Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji
wstępnej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego
ukończenie szkolenia okresowego.
3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
4. Orzeczenie
psychologiczne
stwierdzające
brak
przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
6. Kolorowa, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała
głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami
narządu
wzroku
moŜe
załączyć
fotografię
przedstawiającą
osobę
w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem
głowy, pod warunkiem, Ŝe fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie
potwierdzającym toŜsamość tej osoby.
7. Dokument pozwalający ustalić toŜsamość wnioskodawcy.
8. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do
wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu
potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo zaświadczenie, Ŝe studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
9. Kierowcy niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
posiadającemu prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującemu lub
zamierzającemu wykonywać przewóz drogowy osób na rzecz przedsiębiorcy
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał
kwalifikację wstępną lub ukończył szkolenie okresowe i ubiega się o wpis do
prawa jazdy potwierdzający spełnienie wymagań określonych w art. 39a ust. 1
ustawy o transporcie drogowym, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
starosta, w trybie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu
drogowym, wymienia posiadane przez niego prawo jazdy zagraniczne na polskie
krajowe prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te
wymagania. Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złoŜenie przez

przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym
kierowcą, który będzie wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe.
Uwaga! Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeŜeli posiada miejsce zamieszkania zgodnie
z art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.) tj. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni
w kaŜdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo
przedstawi zaświadczenie, Ŝe studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Informacje na temat opłat
Opłata skarbowa od złoŜenia dokumentu stwierdzającego
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
W/w opłata skarbowa nie jest pobierana, gdy:
− pełnomocnictwa są udzielane małŜonkowi, wstępnemu,
rodzeństwu,
lub
− mocodawcą jest podmiot zwolniony z tej opłaty.

udzielenie

zstępnemu,

Opłata za wydanie prawa jazdy – 70 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz za wydanie dokumentu stwierdzającego
uprawnienie do kierowania pojazdem moŜna dokonywać na podane numery kont np.
na poczcie, przelewem bankowym lub bez ponoszenia dodatkowych opłat
w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie
wniesienia w/w opłat naleŜy załączyć do wniosku.
NUMERY KONT:
Opłata skarbowa – 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000.
Opłata ewidencyjna oraz za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do
kierowania pojazdem – 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Brak.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o wymianie prawa jazdy lub o odmowie jego wymiany.

Przewidywany termin załatwienia
Do 30 dni.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od wydanej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców
w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2
Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna
1. Art. 97a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
2. Art. 39a-39f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
3. Art. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235,
poz. 1701).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215, z późn.
zm.).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za
wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.
U. Nr 89, poz. 855, z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 121, poz. 839).

Dostępność procedury:
Procedura wraz z drukiem jest dostępna:
− w Punktach Obsługi Mieszkańców,
− w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa –
na stanowiskach Referatu Praw Jazdy – Al. Powstania Warszawskiego 10,
− na
stronach
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Miasta
Krakowa
(www.bip.krakow.pl).

Uwagi
1. Wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia
okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
2. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat,
liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten
nie moŜe być dłuŜszy niŜ okres waŜności orzeczenia lekarskiego lub
psychologicznego.
3. Wymóg odbycia kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo
jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.
4. Kierowca, o którym mowa w pkt. 3, wykonujący przewóz drogowy jest
obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do
prawa jazdy w terminie do dnia:

5.

6.

7.

8.

9.

a) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
b) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia
1990 r.;
c) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia
1995 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia
2000 r.;
d) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia
2000 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia
2005 r.;
e) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia
2005 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września
2008 r.;
f) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września
2009 r.
Kierowcy, o których mowa w pkt. 3, obowiązani są po ukończeniu pierwszego
szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające
brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, przed dniem uzyskania
wpisu do prawa jazdy.
Osoby, o których mowa w pkt. 3, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na
stanowisku kierowcy przed 10 września 2010 r., obowiązane są ukończyć kurs
dokształcający:
a) kierowców przewoŜących rzeczy – dla kierowców pojazdów samochodowych
konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy,
b) kierowców przewoŜących osoby – dla kierowców pojazdów samochodowych
konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu osób, z wyłączeniem taksówek.
Osoby, o których mowa w pkt. 3, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na
stanowisku kierowcy po dniu 10 września 2010 r., obowiązane są ukończyć
szkolenie okresowe.
Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań
profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający
dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na
kierowców i kierowców.
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zaleŜności od określonego we
wniosku sposobu jego przekazania:
a) za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru (w przypadku pozostawienia wymienianego
dokumentu przy składaniu wniosku),
b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku, po
zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy.

10. Osoba posiadająca upowaŜnienie od wnioskodawcy moŜe odebrać prawo jazdy
po okazaniu swojego dokumentu toŜsamości oraz po zwrocie dotychczas
posiadanego przez wnioskodawcę prawa jazdy.

