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KARTA USŁUG NR 23/KM 

 
 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 

 

 

 

I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Komunikacji  i Transportu  ul. Plac Wolności 13, pokój nr 9 

Tel. (077) 4052759 

(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430). 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie 

kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne wraz z niżej wymienionymi załącznikami: 

a) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

b) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

c) kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, 

d) kopii dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 6 ustawy  

o kierujących pojazdami. 

 

2) Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z niżej wymienionymi załącznikami: 

a) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

b) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

c) kopii dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 6 ustawy  

o kierujących pojazdami. 

 

3) W celu wydania zezwolenia osobie posiadającej zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym osoba ta składa do starosty: 

a) wniosek o wydanie zezwolenia, 

b) kopię zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, 

c) kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 122 ust. 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, 

d) kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 

ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia 

psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

e) kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 6 ustawy o 

kierujących pojazdami. 

 

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.  
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IV. OPŁATY 

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi – 50 zł. 

 

Opłatę administracyjną można uiścić kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku (prowizja 2 zł) lub poprzez 

wpłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu PKO BP Oddział w Kędzierzynie-Koźlu  

nr 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623. Potwierdzenie dokonania wpłaty prosimy dołączyć do wniosku. 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji 

wymaganych dokumentów. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 

 

VII. UWAGI 

Zgodnie z art. 109 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami 

uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy. 

 

W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3 ustawy  

o kierujących pojazdami, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzającego,  

że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej. 

 

Zezwolenie osobie będącej żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszem oraz 

pracownikiem: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej, a także pracownikiem wojska, wydaje odpowiedni organ jednostki. 

 

 

 

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę) 

 

Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego) 
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