
 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
Starostwo Powiatowe  w Jarocinie, Al. Niepodległości 10  

tel. 62  747 29 20,   fax 62  747 33 37 

 

Wpis do  prawa jazdy kwalifikacji zawodowych 

 
Podstawa prawna: art.15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011. – o kierujących pojazdami  ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 978 

ze zm. ) , art.39a ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.2200 , ze zm. ) .  

   Kierowcom, którzy wykonują przewóz drogowy starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego 
ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 
szkolenia okresowego wymaganego przepisami ustawy o transporcie drogowym. Wpis będzie wprowadzany 
poprzez wymianę dotychczasowego  prawa jazdy na dokument z aktualnymi danymi wynikającymi z ukończonych 
szkoleń i  terminów badań lekarskich i psychologicznych.   

 Wykaz  ośrodków, w których można odbyć wymagane szkolenia z zakresu transportu drogowego wymienione są  
w  załączniku do niniejszej karty informacyjnej 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. "Wniosek”  (   druk do pobrania w  Referacie Komunikacji ). 

2. Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy.  

3. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy. 

4. Wyraźna, nie starsza jak 6 miesięcy, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm ( równomiernie 
oświetlona twarz w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i przyciemnionych okularów ). 

5. Pełnomocnictwo jeśli czynności wykonywane mają być  przez pełnomocnika. 

6. Świadectwo ukończenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej lub  ukończenia szkolenia okresowego. 

7. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy.    

8. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy.                                                                                                                                

II. OPŁATY: 
           Opłata skarbowa od pełnomocnictwa -17,00 zł. 

           Opłata za wydanie prawa jazdy – 100,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. 

Opłaty dokonać można w Referacie Komunikacji kartą płatniczą* lub gotówką w punkcie kasowym, 
znajdującym się w budynku ul. Zaciszna 2a (obok siedziby Referatu Komunikacji )  lub przekazane ( z 
wyłączeniem opłat skarbowych) na rachunek bankowy   Starostwa Powiatowego w PKO BP S.A. O/Jarocin   
nr 15 1020 2212 0000 5102 0120 9303  (na przelewie należy określić tytuł wpłaty, tj. za co jest wnoszona,   
ponadto powinna być określona wysokość opłaty ewidencyjnej). 

*  od   opłat  wnoszonych  w  Referacie  Komunikacji  z  wykorzystaniem  kart  płatniczych - na  co 

pozwalają  terminale  akceptujące  karty: VISA,  VISA Elektron,  V-Pay, Master Card,  Master  Card 

Electronic, Maestro - firma pośrednicząca w operacjach bankowych pobierać będzie kwotę 2 zł od 

operacji. 

 

III. TERMIN  REALIZACJI:  
      Wydanie prawa jazdy nastąpi w terminie do 30 dni ( termin zależny od tego czy trzeba będzie  występować 
o dokumenty do starosty właściwego z uwagi na poprzednie miejsce zamieszkania, terminu otrzymania  z 
WORD informacji o wynikach egzaminu oraz od terminu wyprodukowania prawa jazdy przez Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych S.A.)  

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

    Referat Komunikacji, Jarocin ,ul. Zaciszna 2a, pok. nr 1,   tel. 62  747 19 86  (  składanie wniosków  i 
odbiór prawa jazdy od poniedziałku  do piątku,  w godz.8.00 – 14.45, w środy do 15.15 ). 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Odwołanie wnosi się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem  organu, 
który wydał decyzję, tj. Starosty  Jarocińskiego ( odwołanie można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie 
starosty) . Odwołanie wnosi się  w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji  w sprawie  wpisu do prawa jazdy 
kwalifikacji zawodowych. 

  

VI. UWAGI: 

    Celem załatwienia sprawy należy pobrać w poczekalni wydziału  numerek D systemu kolejkowego.  
    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.  

         Informacja o stanie sprawy znajduje się na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl 
 

 

http://www.kierowca.pwpw.pl/

