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Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy  (KKK) 

 

Skrócony opis sprawy: 

Starosta wydaje karty kwalifikacji kierowcy - dokument potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, 

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, osobom nie spełniającym warunku zamieszkania 

na terenie Polski. 

  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy; 

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy; 

3. Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych 

    do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 

4. Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych 

    do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 

5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy. 
6. Oświadczenie o pracy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski i wykonującego                                                                             

przewóz drogowy 

7. Jedna wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę  

    bez  nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, wykonana 

    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

 

Do wglądu: 

1. Dokument tożsamości; 

2. Prawo jazdy; 
3.Oryginały wymaganych dokumentów. 

 

Termin i sposób załatwienia: 

Po złożeniu wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy organ generuje w systemie profil kierowcy 

zawodowego, niezbędny do rozpoczęcia szkolenia w zakresie kwalifikacji oraz do zapisania się na egzamin 

w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1212, ze zm.)  

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.2201, ze zm.); 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji 

kierowcy (Dz. U. poz. 742)  

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty   ewidencyjnej                                                                  

stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1857). 
 

Opłaty: 

Koszt wydania karty kwalifikacji kierowcy: 150 zł 

Opłata ewidencyjna: 0,50 zł 
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