
 

Wymiana zagranicznych praw jazdy 

 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy 

 

Osoba posiadająca ważne prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, 

otrzymać krajowe prawo jazdy odpowiedniej kategorii,  po zwrocie zagranicznego 

dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. 

Osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przedkłada: 

- wniosek, 

- kopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub 

poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP - nie wymaga 

się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 

z 30.12.2006, str. 18 z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 

91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991r. w spawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 

z 10.09.2003r., str. 4 z późn. zm.,; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, 

str. 441, z późn. zm.) do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię 

przetłumaczonego dokumentu, 

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, 

mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek 

od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% 

fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą 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 

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;  

- dowód wniesienia opłaty za wymianę zagranicznego prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, 

- dokumenty wymagane do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy – gdy wymiana 

dotyczy prawa jazdy, którego termin upłynął jest możliwa wyłącznie  w przypadku prawa 

jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

- dokument tożsamości (do wglądu). 

Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku 

kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co 



najmniej od sześciu miesięcy. 

 

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym: 
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym 

roku kalendarzowym: 

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo 

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo 

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi 

osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w 

co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo 

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje 

więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo 

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia 

lub naukę w szkole. 

Ponadto prawo jazdy może być wydane osobie jeżeli: 

 nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

 nie ma zatrzymanego prawa jazdy, ani pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

 nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami 

 nie rozpoczęła w innym kraju niż RP procedury wydania prawa jazdy lub wymiany 

posiadanego prawa jazdy, albo wydania wtórnika prawa jazdy. 

 

W przypadku wymiany prawa jazdy właściwy organ dokonujący wymiany 

zagranicznego prawa jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o 

potwierdzenie danych i informacji zamieszczonych w oryginalnym dokumencie. 

Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która 

uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę 

uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt 

tolerowany w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach. 

Dla osoby posiadającej prawo jazdy wydane w kraju nie będącym stroną konwencji o ruchu 

drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie 

z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie 

uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy 

krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

 o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

W przypadku konieczności zdawania egzaminu państwowego organ dokonujący wymiany 

generuje osobie profil kandydata na kierowcę, który należy przedstawić w ośrodku 

egzaminowania. Profil kandydata na kierowcę jest generowany po otrzymaniu 

potwierdzenia danych zawartych w zagranicznym prawie jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane 

za granicą zawiera ograniczenie, jest ono uwzględniane w wydawanym prawie jazdy. 

 

2. Opłaty 

 

za wymianę zagranicznego prawa jazdy – 100,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna) 

w/w opłaty (za prawo jazdy oraz ewidencyjną) można uiścić: 

- w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów, ul. 3 Maja 51, I piętro, pokój nr 22) 



lub 

- przelewem na konto bankowe nr 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

72 1240 2324 1111 0010 4331 0666 

tytułem: za wymianę zagranicznego prawa jazdy, imię, nazwisko, adres 

 

dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz z wnioskiem w Wydziale 

Komunikacji (na stanowisku 7 lub 8). 
  

Potwierdzenie przelewu (PDF) 
potwierdzające uiszczenie opłaty 

można przesłać pocztą elektroniczną  na adres: 

prawajazdy@powiatbrzozow.pl 

 

3. Miejsce złożenia dokumentów 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 

Brzozów, budynek przy ul. 3 Maja 51, I piętro sala nr 12, stanowiska nr 7, 8. 

 

 

 


