
31 czerwca stracą ważność pra-
wa jazdy wydane przed 1 lipca
1999 r. Są to charakterystyczne ró-
żowe książeczki z grubego papie-
ru. Jeśli masz nowe, plastikowe
prawko, nie musisz go zmieniać.
Jednak jeśli po 1 lipca 1999 r. z ja-
kichś powodów wydano ci jeszcze
papierowe prawo jazdy, także mu-
sisz je wymienić (masz na to czas
też do końca czerwca). 

Ważności prawa jazdy nie nale-
ży mylić z ważnością uprawnień
do kierowania samochodem. O ile
uprawnienia przyznawane są na
określony czas lub bezterminowo,
to prawo jazdy jest tylko doku-
mentem potwierdzającym ich po-
siadanie. Warto też pamiętać, że
wymiana starych praw jazdy na
nowe nie odbywa się automatycz-
nie, ale na wniosek kierowcy. Je-
śli przegapisz termin wymiany, to
po 1 lipca policjant w czasie kon-
troli wlepi ci mandat w wysoko-
ści 50 złotych za brak ważnego
prawka. Na szczęście obędzie się
bez punktów karnych.

Formularz wniosku

Formalności załatwiasz w staro-
stwie (urzędzie miasta) w tzw. wy-
dziale komunikacji i tam też otrzy-
masz odpowiedni wniosek. Waż-
ne! Nie wolno składać kserówek.
Wniosek powinien być oryginal-
ny. Formularze z internetu są waż-
ne, jeśli wniosek zostanie wydru-
kowany na drukarce laserowej
o rozdzielczości 600 dpi oraz przy
zachowaniu pełnego nasycenia
czerni. Aby złożyć wniosek, nie
wystarczy sam formularz. Po-
trzebna jest jeszcze aktualna foto-
grafia kierowcy, ksero starego
prawka, znaczki skarbowe, a pie-
niądze wpłać w kasie urzędu. Pa-
miętaj o starym prawku i dowo-
dzie osobistym. 

Ile będziesz czekać

Zgodnie z prawem na wydanie
nowego prawka urzędnicy mają
miesiąc. Jednak najczęściej trwa
to kilka – kilkanaście dni krócej. 

PAMIĘTAJ! Po odbiór idź ze
starym prawkiem i dowodem oso-
bistym. 

A teraz wypełniasz

Jak wypełnić wniosek o wymia-
nę prawa jazdy? Drukowanymi li-
terami, wyraźnie, najlepiej czar-
nym długopisem. 

Zamień tekturę
na plastik

Nie wymieniłeś jeszcze
starego, tekturowego 
prawa jazdy? 
Za chwilę będziesz je mógł
wyrzucić do kosza.
No, prawie. 
Dziurkowane druki 
(wydane przed 1 lipca 1999 r.)
tracą ważność 
z końcem czerwca. 
Poniżej podpowiadamy,
jak wypełnić formularz
wymiany dokumentu, 
który otrzymasz w urzędzie

Najpierw miejscowość i data. Nazwa organu wydające-

go prawo jazdy – stosownie do twojego miejsca zamiesz-

kania. Zwykle będzie to urząd miasta w... (jeśli mieszkasz

w większym mieście) lub starostwo powiatowe w... (jeśli

mieszkasz w małym mieście, na wsi). 

Dalej wpisz adres wydziału komunikacji, do którego skła-

dasz wniosek. Nie pamiętasz adresu? Zadzwoń do swo-

jego wydziału komunikacji lub poszukaj na stronie inter-

netowej swojego miasta. Uwaga! Jeśli zamierzasz opła-

cić wydanie prawa jazdy przelewem, potrzebny będzie nu-

mer konta urzędu (podadzą ci je w wydziale komunikacji).

Pamiętaj o numerze PESEL, kodzie pocztowym, obywa-

telstwo zaznacz symbolem PL. 

Jeśli wpisujesz dwa imiona, zostaw pomiędzy nimi wol-

ną kratkę. Nie przekreślaj kratek (rubryk), w które nic nie

wpisujesz. 

Krzyżyk stawiasz tylko w tym miejscu, następny punkt

jest dla zawodowców. Teraz weź swoje prawo jazdy i prze-

pisz dane do odpowiednich rubryk. 

Zaznaczasz, po co składasz wniosek (przypominamy:

jeśli występujesz o wtórnik, wypełniasz rubrykę D). Za-

kreśl też kategorię (kategorie) swojego prawa jazdy.

Zaznacz raczej: odbiorę osobiście. Dlaczego? 

– Odbiór nowego dokumentu powinien nastąpić osobi-

ście w celu unieważnienia posiadanego dotychczas pra-

wa jazdy – twierdzi Ministerstwo Infrastruktury.

Wymieniając stare prawo jazdy na

nowe, zaznaczasz wszystkie kwa-

draty z wyjątkiem przedostatniego. 

Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, bez nakrycia głowy i bez okularów z ciem-

nymi szkłami. Zdjęcie powinno pokazywać lewy profil z widocznym lewym uchem (bez kol-

czyków). Pracownicy punktów fotograficznych zazwyczaj wiedzą, jakie powinno być zdję-

cie do prawa jazdy. 

Na odwrocie zdjęcia wpisz imię i nazwisko (nie przyciskaj długopisu zbyt mocno, bo zro-

bią się wypukłości i skaner tego nie przeczyta). Fotografii nie przyklejaj do wniosku – zro-

bią to urzędnicy.

Podpis musisz zmieścić w obrębie ramki. To bardzo ważne, ponieważ to, co się w niej

znajduje, zostanie zeskanowane (elektronicznie przeniesione do pamięci komputera).

Stawiasz trzy krzyżyki w zaznaczonych miejscach, a do

wniosku dołączasz wymienione dokumenty.

Tu powinieneś wpisać: 70 zł – druk prawa jazdy, 1 zł

– opłata ewidencyjna, 6,50 zł – znaczki skarbowe (5 zł +

0,50 zł za każdy załącznik, czyli fotografię, ksero starego

prawka, dowody wpłaty – tutaj 1,50 zł). Nie mieścisz się

oczywiście? Skorzystaj z rubryki g – „inne”. Uwaga! Je-

śli płacisz przelewem na konto urzędu, każdą z tych kwot

musisz wpłacić oddzielnie! (tak, 1 zł opłaty ewidencyjnej

także wpłacasz osobno).

Uwaga! Przemeldowałeś się? Zmieniłaś nazwisko? Masz

co innego w starym prawku, a co innego w dowodzie?

Sprawa się komplikuje. W tym przypadku nie jest to wnio-

sek o wymianę prawa jazdy, lecz o wydanie wtórnika (z

powodu zmiany adresu lub nazwiska). Uwaga! Jeśli wy-

stępujesz o wydanie wtórnika, nie wypełniasz rubryki C!

Wszystkie dane wpisujesz do rubryki D (w punkcie 1 po-

dajesz powód wystąpienia o wtórnik prawka, w punkcie 2

wymieniasz załączniki i podajesz wysokość opłaty: 70 zł

– druk prawa jazdy, znaczki skarbowe – 5 zł + 0,50 zł za

każdy załącznik. Uwaga! przy wydawaniu wtórnika nie uisz-

czasz opłaty ewidencyjnej 1 zł). 

To ważne! Nowe prawo jazdy odbierasz z dowodem oso-

bistym. Jeśli dane we wniosku i w dowodzie się różnią,

nie dostaniesz nowego prawa jazdy. Ponownie musisz zło-

żyć wniosek. I ponownie zapłacić. Wpisz swój adres. Po-

daj telefon (może się przydać, gdy urzędnik będzie miał

jakieś wątpliwości).

Jak wymienić stare prawo jazdy


