
 

 

 

Karta kwalifikacji kierowcy - wydanie lub wymiana 

 
 

wydanie karty kwalifikacji kierowcy 
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy 

Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed przystąpieniem do 

kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1 i w art. 39b
2
 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym, oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy, 

składa do starosty następujące dokumenty: 

1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy; 

2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; (oryginał do wglądu celem wykonania 

jej kopii), 

3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; (oryginał do wglądu celem wykonania 

jej kopii), 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. kartę kwalifikacji kierowcy lub prawo jazdy z wpisem kodu 95 (oryginał do wglądu 

celem wykonania jej kopii), 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.; 

9. 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 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 (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; dopuszcza się dołączenie zdjęcia wykonanego techniką 

cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; 

10. posiadane prawo jazdy (do wglądu) celem wykonania jego kopii, 

11. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty 



ewidencyjnej. 

 

Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, 

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej 

albo ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku kiedy osoba posiada ważne 

zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego 

krajowego prawa jazdy. 

Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej 

w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych dokumentów. 

Osoba ubiegająca się o kartę kwalifikacji kierowcy, przed przystąpieniem do kwalifikacji 

oraz do szkolenia, składa w wydziale komunikacji wniosek wraz z załącznikami.  Po 

złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami w systemie teleinformatycznym 

generowany jest profil kierowcy zawodowego (PKZ). 

Profil kierowcy zawodowego udostępniany jest ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub 

centrum, prowadzącym szkolenie osoby oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego 

lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, 

której dotyczy profil. 

Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu 

drogowego, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub ośrodka szkolenia informacji o wydaniu 

świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego 

oraz po dokonaniu opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej. 

 

2. Opłaty 

 

za wydanie karty kwalifikacji kierowcy – 150,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna) 

w/w opłaty (za prawo jazdy oraz ewidencyjną) można uiścić: 

- w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów, ul. 3 Maja 51, I piętro, pokój nr 22) 

lub 

- przelewem na konto bankowe nr 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

72 1240 2324 1111 0010 4331 0666 

tytułem: za wydanie karty kwalifikacji kierowcy, imię, nazwisko, adres 

 

dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz z wnioskiem w tutejszym 

Wydziale Komunikacji (na stanowisku 7 lub 8). 
  

Potwierdzenie przelewu (PDF) 
potwierdzające uiszczenie opłaty  

można przesłać pocztą elektroniczną  na adres: 

prawajazdy@powiatbrzozow.pl 

 

3. Miejsce złożenia dokumentów 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 
Brzozów, budynek przy ul. 3 Maja 51, I piętro sala nr 12, stanowiska nr 7, 8. 

 

 



wymiana karty kwalifikacji kierowcy 
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy 

Wymagane dokumenty: 

1. Od osoby, która ubiega się o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy 

po przedłożeniu: 

a)   wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, 

b) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane (oryginał do 

wglądu celem wykonania kopii), 

c) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest 

wymagane (oryginał do wglądu celem wykonania jej kopii), 

d) kopii polskiej karty kwalifikacji kierowcy lub oświadczenia o jej zagubieniu, 

e) posiadanego prawa jazdy (oryginał do wglądu celem wykonania kopii), 

f) dowodu uiszczenia opłaty wraz z opłatą ewidencyjną, za wydanie karty kwalifikacji.  

2. Od osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo 

członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na polską kartę kwalifikacji 

kierowcy, 

po otrzymaniu: 

a) wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, 

b) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

c) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

d) kopii posiadanej karty kwalifikacji kierowcy, 

e) kopii posiadanego prawa jazdy(oryginał do wglądu), 

f) dowodu uiszczenia: opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty 

ewidencyjnej. 

3. Od osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę 

kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu: 

a) od ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej 

potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego w odpowiednim zakresie, 

b) od tej osoby: 

– wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, 

– orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

– orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych 

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

– kopii karty kwalifikacji kierowcy, 

– świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia 

okresowego, w przypadku wydania takiego świadectwa w postaci papierowej, 

– kopii posiadanego prawa jazdy (oryginał do wglądu), 

– dowodu uiszczenia: opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty 

ewidencyjnej, 

 

 W celu wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie karty kwalifikacji 



kierowcy, która została wydana 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, 

należy wystąpić do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie 

danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Brak odpowiedzi stanowi podstawę do 

odmowy wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy.  

Osoba, która nie spełnia warunku do wydania polskiego krajowego prawa jazdy, 

posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy oraz kartę kwalifikacji kierowcy wydaną w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 

Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej może na swój wniosek otrzymać polską kartę 

kwalifikacji kierowcy, za opłatą, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie 

zagranicznego dokumentu organowi wydającemu. 

 

2. Opłaty 

 

za wymianę karty kwalifikacji kierowcy – 150,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna) 

w/w opłaty (za prawo jazdy oraz ewidencyjną) można uiścić: 

- w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów, ul. 3 Maja 51, I piętro, pokój nr 22) 

lub 

- przelewem na konto bankowe nr 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

72 1240 2324 1111 0010 4331 0666 

tytułem: za wymianę karty kwalifikacji kierowcy, imię, nazwisko, adres 

 

dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz z wnioskiem w tutejszym 

Wydziale Komunikacji (na stanowisku 7 lub 8). 
  

Potwierdzenie przelewu (PDF) 
potwierdzające uiszczenie opłaty  

można przesłać pocztą elektroniczną  na adres: 

prawajazdy@powiatbrzozow.pl 
 

3. Miejsce złożenia dokumentów 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 
Brzozów, budynek przy ul. 3 Maja 51, I piętro sala nr 12, stanowiska nr 7, 8. 

 

 

 


