URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RK-XII

POTWIERDZENIE POSIADANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ W
PRAWIE JAZDY (KOD: 95)
Podstawa prawna:
–
–
–

–

–

–
–

–

I.

art. 39f ustawy z dn. 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz 2200
z późn. zm.)
ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978
z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn.
zm.)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 250
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. z 2014r. poz. 937)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 18 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1377 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (COM-RK-1) - obowiązuje wydruk dwustronny w formacie A4.
2. Załączniki:
̶ kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej,
̶ kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 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 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
ze 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;
̶ orzeczenie lekarskie o którym mowa w art 39j ustawy o transporcie drogowym wystawione przez
lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców,
̶ orzeczenie psychologiczne o którym mowa w art 39k ustawy o transporcie drogowym wystawione
przez psychologa psychologi transportu,
̶ kserokopia prawa jazdy.
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3. Do wglądu:
̶ dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.
̶ prawo jazdy.

II.

OPŁATY:

Opłatę komunikacyjną (za druk prawa jazdy oraz ewidencyjną): 100,50 zł należy wnieść na rachunek
Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty płatniczej) można dokonać na sali obsługi (pok. 2).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pok. 1-2,
tel. (59)8488327 lub (59)8488347; e-mail: com@um.slupsk.pl;

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za
pośrednictwem organu, który ją wydał (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego
sprawę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie).

VI.

UWAGI:

1. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. 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 może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia, o którym mowa w art. 39j
ust. 4 lub art. 39k ust. 3 ustawy o transporcie drogowym.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.
3. Prawo jazdy otrzymuje osoba 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 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 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 przebywa na terytorium innego państwa ze względu na
podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
4. Przy odbiorze prawa jazdy należy poprzednie prawo jazdy przedłożyć w celu unieważnienia.
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