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1. Nazwa usługi: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy 
 

2. Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 

267 z późn. zm.). 
2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty 

ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447). 
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w 

sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1005 z późn. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w 
sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów 
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83). 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 
2012 r. poz. 973). 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w 
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 
wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019). 

9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  (Dz. U. z 2014 r. poz. 949). 

3. Wymagane dokumenty: 

 Zatrzymane do roku: 

1)  Wniosek. 
2) orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane, 
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej, 
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa, jeżeli złożono taki dokument (wzór przykładowego pełnomocnictwa). 
5) dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający 

tożsamość (do wglądu), 

 Zatrzymane powyżej roku: 

1) Wniosek. 
2) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę 

bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w 
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego 
oświetlenia twarzy, 

http://powiatkwidzynski.pl/images/pliki/powiat/wydzialy/karty_uslug/SO/wniosek_prawo_jazdy.pdf
http://powiatkwidzynski.pl/images/pliki/powiat/wydzialy/karty_uslug/SO/pelnomocnictwo.pdf
http://powiatkwidzynski.pl/images/pliki/powiat/wydzialy/karty_uslug/SO/wniosek_prawo_jazdy.pdf
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3) orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane. 
4) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. 
5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa, jeżeli złożono taki dokument. 
6)  dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający 

tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie 
powiatu kwidzyńskiego. 

4. Opłaty: 

0,50 zł – opłata ewidencyjna. 

Opłaty można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w 
Kwidzynie, bądź bezpośrednio w kasie Starostwa. 

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Kwidzyna. 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

 Zatrzymanie do roku 
Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień: bez zbędnej zwłoki 

 Zatrzymanie powyżej roku: 
1) Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień:  

Wygenerowanie PKK – do 2 dni roboczych.  
2) Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 
3) Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane. 

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia 
uiszczenia opłaty, itp.).  

6. Odpowiedzialność za załatwienie spraw:  
 Wydział /Stanowiska: Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania 

Kryzysowego/stanowiska ds. praw jazdy  
 Nr pokoju: 21 
 Nr telefonu:  55 646 50 32 
 Godziny pracy: 7.00-16.00  

7. Tryb odwoławczy: 
Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji.  

8. Uwagi: 

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów 
technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być 
wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie. 

Zgodnie z §  30 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w 
sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 

http://powiatkwidzynski.pl/index.php/starostwo-powiatowe/wydzialy-starostwa-w-kwidzynie/wydzial-komunikacji-bezpieczenstwa-obywateli-i-zarzadzania-kryzysowego#oplaty
http://powiatkwidzynski.pl/index.php/starostwo-powiatowe/wydzialy-starostwa-w-kwidzynie/wydzial-komunikacji-bezpieczenstwa-obywateli-i-zarzadzania-kryzysowego#oplaty
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poz. 231) dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystane do wyczerpania 
zapasów pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczeń w brzmieniu określonym niniejszym 
rozporządzeniem. 

Osoba, która została skierowana na badanie lekarskie/psychologiczne, otrzymuje Profil Kandydata na 
Kierowcę po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego/psychologicznego.  

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231) 
informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, przekazuje się osobie, 
której ten profil dotyczy.  

Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy związana jest z 
wymianą dokumentu. 
 
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. 
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 

9. Miejsce na notatki:                  
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor            Bogdan Dubik                                       ................................. 

 

 

2) Zatwierdził:   Bogdan Dubik                                       ................................. 

 

 

 

Nr 

wydania 
Przyczyna wydania Data 

1 Pierwsze wydanie 15.10.2015 r.  

2 

Drugie wydanie: 

1) aktualizacja podstawy prawnej; 

2) w pkt 3 zmiana zapisów dotyczących wymagań 

fotografii wnioskodawcy; 

3) zmiana wzoru wniosku; 

4) w pkt 8 wprowadzono dodatkową informację 

dotyczącą zasad korzystania z dotychczasowych 

wzorów wniosków.     

04.03.2016 r.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

UWAGA: 

Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 

Zabrania się kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem w/w. stanowiska. 


