
 

 

a) Nazwa usługi  

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy  

b) Symbol 

5430 – ewidencjonowanie kierowców 

c) Wydział 

Wydział Komunikacji i Dróg 
d) Komórka 

Prawa Jazdy 
 

       Godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Telefon kontaktowy (52) 30 31 100 w. 49, fax (52) 30 31 302. 

e) Opis sprawy 

1. Prawo jazdy zatrzymane na okres nieprzekraczający jednego roku wydaje  
się bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Żninie po upływie okresu orzeczonego 
zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyny jego zatrzymania lub cofnięcia 
uprawnień do kierowania pojazdami, 
 
2. Osoba, która ubiega się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona 
na okres przekraczający jeden rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji  
(tj. egzaminowi państwowemu). Prawo jazdy zatrzymane na okres przekraczający jeden 
rok wydaje się, po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego 
kwalifikacje od WORD. 

 
f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

1. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający jeden rok : 
 
a) W przypadku, gdy dane zawarte w odbieranym dokumencie nie uległy 

zmianie: 
 
- Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego 
uprawnienia – do pobrania w Starostwie Powiatowym w Żninie, pokój nr 9 

 
- dowód opłaty za zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 0,50zł opłata ewidencyjna 
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b) W przypadku, gdy dane zawarte w odbieranym dokumencie uległy zmianie: 
 

- Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego 
uprawnienia – do pobrania w Starostwie Powiatowym w Żninie, pokój 
 
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, 
mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca 
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 
70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca 
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; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką 
cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, 
 
- dowód uiszczenia opłaty za zwrot zatrzymanego prawa jazdy - 100zł +0,50 zł opłata 
ewidencyjna 
 
Do wglądu: dokument tożsamości ze zdjęciem 
 

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok: 
 

a) W przypadku, gdy dane zawarte w odbieranym dokumencie nie uległy 
zmianie: 

 
- Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy – do pobrania w Starostwie 
Powiatowym w Żninie, pokój nr 9 
 
- Potwierdzenie zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje otrzymane od WORD 
drogą elektroniczną 
 
- Dowód opłaty za zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 0,50zł opłata ewidencyjna 
 
b) W przypadku, gdy dane zawarte w odbieranym dokumencie uległy zmianie: 
 
- Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego 
uprawnienia – do pobrania w Starostwie Powiatowym w Żninie, pokój nr 9 
 
- Potwierdzenie zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje otrzymane od WORD 
drogą elektroniczną 
 



 

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, 
mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca 
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 
70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca 
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; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką 
cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, 
 
- dowód uiszczenia opłaty za zwrot zatrzymanego prawa jazdy - 100zł +0,50 zł opłata 
ewidencyjna 

 
Do wglądu: Dokument tożsamości ze zdjęciem 
 

h) Miejsce składania pism 

Starostwo Powiatowe w Żninie - parter, pokój nr 9 

i) Termin i sposób załatwienia 

Od momentu złożenia wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres 
nieprzekraczający jednego roku bez zmiany danych – niezwłocznie. 
W przypadku wyprodukowania dokumentu prawa jazdy w PWPW w Warszawie – do 10 
dni roboczych. 
 

j)  Opłaty 

Zwrot dokumentu w którym dane nie uległy zmianie – 0,50zł opłata ewidncyjna 

Zwrot dokumentu w którym zmieniły się dane – 100zł +0,50zł opłata widencyjna 
 
Opłata administracyjna: 
- wpłaty uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie,  
parter – kasa czynna w godzinach od 7:45 do 14:30 
 
lub przelewem 
- Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” w Żninie, ul. 700–lecia 41, w godz. 7.30 – 16.30 
nr konta 80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 
 
Pełnomocnictwo – 17,00 zł 
Powyższe pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku, gdy strona nie może osobiście 
stawić się w urzędzie. 
Pełnomocnictwo nie podlega opłacie, jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, 
wstępnemu lub zstępnemu. 



 

 
Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej: 
- konto bankowe Gminy Żnin ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, numer konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 
 

 

k) Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami  
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 24 lutego 
2016 r. 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty 
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów  
i Kierowców 

 
 
l) Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Żnińskiego, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji stronie. 
 

m) Inne informacje 

Tomasz Michalczak – kierownik wydziału  

pokój nr 1 , tel. (52) 30 31 100 w. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 

 

Leszek Grzeczka – inspektor 

pokój nr 9, tel. (52) 30 31 100 w. 49, e-mail: prawojazdy@znin.pl 

 

Wojciech Przyborowski – podinspektor 

pokój nr 9, tel (52) 30 31 100 w. 49 lub 58, e-mail: przyborowski.kd@znin.pl 

 


