
Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

Nazwa organu wydaj¹cego ,dnia
miejscowoœæ dzieñ-miesi¹c-rok

Ulica Nr budynku

Kod pocztowy Miejscowoœæ

1. Kod terytorialny organu

2. Data przyjêcia wniosku

3. Numer w rejestrze

Wype³nia urz¹d

A. DANE PERSONALNE

1. Nr PESEL/Data urodzenia

2. Nazwisko 1 cz³on

3. Nazwisko 2 cz³on

5. Miejsce
urodzenia

4. Imiê (imiona)

6. Obywatelstwo7. Adres zamieszkania Kod pocztowy

Miejscowoœæ

Nr budynku

Ulica

Nr lokalu Telefon

Datê urodzenia wpisuje osoba, 
która nie posiada nr PESEL

B. Do wniosku za³¹czam:

a) kopiê aktualnego œwiadectwa kwalifikacji zawodowej,

c) kopiê orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazañ psychologicznych do wykonywania pracy na
    stanowisku kierowcy, 

b) kopiê orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

e) kserokopiê posiadanego prawa jazdy,

f)
  

 wyraŸn¹ fotografiê o wymiarach 3,5 na 4,5 cm/ fotografiê  w postaci pliku JPEG  (na p³ycie CD) zgodn¹ 
*)    z wymaganiami za³¹cznika nr 6 do rozporz¹dzenia,

d) oœwiadczenie podmiotu, na rzecz którego bêd¹ lub s¹ wykonywane przewozy drogowe, potwierdzaj¹ce te okolicznoœci

g) dowód uiszczenia op³aty za wydanie prawa jazdy

Wniosek i kartê kwalifikacji kierowcy wype³nia siê, stosuj¹c nastêpuj¹ce zasady:

1) data wydania - data wytworzenia dokumentu; 
2) data wa¿noœci - data 5 - letnia liczona od daty najwczeœniej wydanego z dokumentów, o których mowa w dziale B litera a-c;
    data wa¿noœci nie mo¿e przekraczaæ daty wa¿noœci kategorii prawa jazdy, której dotyczy wydane œwiadectwo
    kwalifikacji zawodowej
3) numer karty - numer sk³adaj¹cy siê z 11 znaków w uk³adzie KXXXX/YY/ZZZZ, w którym:
        - XXXX - oznacza kolejn¹ liczbê porz¹dkow¹ (pola nieujête liczb¹ wype³nia siê zeram)i,
        - YY      - dwie ostatnie cyfry roku wydania karty,
        - ZZZZ - kod terytorialny organu;

4) kod wspólnotowy 95 wpisuje siê przy kategoriach, do których odnosi siê œwiadectwo kwalifikacji zawodowe.

KOLOROWA

Fotografia

o wymiarach:

3,5cm x 4,5cm

W³asnorêczny podpis wnioskodawcy /nie wykraczaæ poza ramkê/

nie wykraczaæ poza ramkê wewnêtrzn¹

Stwierdzam, ¿e osoba , o której mowa w dziale A spe³nia okreœlone przepisami wymogi i na podstawie art. 39f ustawy
 z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.z 2007r. Nr 125, poz 874, z póŸn. zm.) zarz¹dzam wydanie
karty kwalifikacji kierowcy

nr .................................................... wa¿nej do dnia ........................................................

C. DECYZJA

Kwalifikacje kierowcy

C1

C

D1

D

C1E

CE

D1E

DE

Kat. Data wydania Data wa¿noœci Kod wspólnotowy

podpis i pieczêæ organu wydaj¹cego

Podpis osoby odbieraj¹cej Podpis i pieczêæ organu uniewa¿niaj¹cego

......................................................
..............................................................................

Karta kwalifikacji
kierowcy Numer druku Data wydania Data 

odebrania/zwrotu
Data 

uniewa¿nienia

Nr  prawa jazdy ...................................................................................

*)
 skreœliæ czêœæ lub ca³oœæ punktu, jeœli nie dotyczy osoby,

za³¹cznik nr 5

;
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