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KARTA USŁUG NR 39/KM 

 
 

Karta kwalifikacji kierowcy 

 

 

 

 

I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Komunikacji i Transportu  ul. Plac Wolności 13, pokój nr 8 

Tel. (077) 4052759 

(pn. 700 – 1430, wt. 830 – 1600 Śr. – pt. 700 – 1430). 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty    

              kwalifikacji kierowcy; 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

Formularz wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy dostępny przy stanowiskach lub na stronie internetowej  

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4034/3506/druki-wnioski-formularze-oraz-katalog-uslug-swiadczonych-

przez-wydzial-komunikacji-i-transportu.html  (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce 

formatu A4 w oryginalnym rozmiarze); 

 

- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy od lekarza uprawnionego do badań kierowców /oryginał do wglądu/; 

 

- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowcy od uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu /oryginał do 

wglądu/ ; 

 

- oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania 

kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej; 

 

- oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia 

szkolenia okresowego; 

 

- wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 

wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej 

świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej 

przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny 

do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej; 

 

- wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w 

Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy 

zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku 

wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 

2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E; 

 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
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- kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim 

zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty 

– w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do: 

a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, 

jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej 

potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej, 

b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa 

kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, 

kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 

września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.; 

 

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz 

odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak 

aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą 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 dołączyć do wniosku fotografię, 

na której jest w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również 

orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 r. ż. 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); 

• osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku 

fotografię, na której jest 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; 

 

- kopię posiadanego prawa jazdy /oryginał do wglądu/; 

 

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej; 

 

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

 

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 

 

IV. OPŁATY 

Wysokość opłat: 

• Opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy - 150,00 zł; 

• Opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

 

Opłatę administracyjną oraz opłatę ewidencyjną można uiścić kartą płatniczą bezpośrednio przy  

okienku 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 

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione 

przez stronę, 

- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
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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 

 

 

 

Opracował: Dariusz Strzelec- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę) 

 

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

 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

