POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.96.2019
WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ
PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 110, tel. (75) 77-615-93 wew. 4, fax. (75) 77 615-93 wew. 6.
Sposób załatwienia sprawy:
Czynność materialno-techniczna - wydanie prawa jazdy na podstawie posiadanego prawa
jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami.
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami.
 Konwencja o Ruchu Drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.
 Konwencja o Ruchu Drogowym sporządzona w Genewie 19 września 1949 r.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wymianę prawa jazdy.
2. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
3. 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, pokazując wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiając
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.
4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
określonej kategorii, w przypadku upływu terminu ważności zagranicznego prawa
jazdy.
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6. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem w przypadku upływu terminu ważności zagranicznego prawa jazdy.(prawo
jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E).
7. Tłumaczenie prawa jazdy na język polski, sporządzone lub poświadczone przez
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku
prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, ale
niezgodnego ze wzorem określonym w Konwencji o Ruchu Drogowym).
Do wglądu:
1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, cudzoziemiec dołącza do
wniosku kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie
prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje
co najmniej od sześciu miesięcy.
Do zwrotu:
1. Zagraniczne prawo jazdy przy odbiorze dokumentu.
Opłaty:



100 zł - za wymianę prawa jazdy.
0,50 zł - opłata ewidencyjna.

Opłaty dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Bank Millennium S.A
nr konta: 93 1160 2202 0000 0001 7458 7393.
Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy:
Uprawnienie do korzystania ze środków odwoławczych przysługuje od decyzji
i postanowień wydawanych w toku postępowania lub kończących postępowanie
administracyjne.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
art. 9 ust. 2 lit. g RODO: ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami
wykonawczymi do wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie
udzielonej zgody w celu wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego
ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a
zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny
na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
powiatowych.
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…...............................................................
(miejscowość i data)
…..............................................................
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej
oraz znane mi są przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.
W związku z podaniem numeru telefonu wyrażam zgodę na jego wykorzystanie
w celu realizacji czynności administracyjnych prowadzonych przez Wydział Komunikacji.

........................................................

(czytelny podpis)

