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1. Nazwa usługi:  Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne  

2. Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U.    

z 2016 poz. 23). 
2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155). 
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty 

ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 681). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 231). 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83). 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 
2012 r. poz. 973 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 949 z 
późn. zm.). 

3. Wymagane dokumenty: 

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy: 

1) Wniosek (wzór wniosku w załączeniu) 
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne waz z kserokopią, 
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią, 
3) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią, 
4) dowód tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do 

wglądu), 
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

Uwaga! 

W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa 
medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami 
uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r. 

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia: 

1) Wniosek  

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/wniosek_o_rejestracje-wyrejestrowanie_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/wniosek_o_rejestracje-wyrejestrowanie_0.pdf


 

KARTA USŁUG NR SO/74 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA 

OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Strona nr 2 
Stron 3 
Wydanie nr  
 
         2 

 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, 
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02                   

www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/ 

2) zaświadczenia wydane w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu 
drogowym wraz z kserokopią, 

3) ważne orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu 
drogowym lub ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z 
kserokopią, 

4) orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym lub ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych 
do kierowania pojazdem przywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z 
kserokopią, 

5) dowód tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do 
wglądu), 

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia wraz z kserokopią. 

4. Opłaty: 

 50,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia 

 0,50 zł – opłata ewidencyjna (od dnia 4 stycznia 2016 r.) 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w 
Kwidzynie, bądź bezpośrednio w kasie Starostwa. 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia 
wymaganych dokumentów.  
W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia 
uiszczenia opłaty, itp.).  

6. Odpowiedzialność za załatwienie spraw:  
 Wydział /Stanowiska: Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania 

Kryzysowego/stanowiska ds. praw jazdy  
 Nr pokoju: 21 
 Nr telefonu:  55 646 50 32 
 Godziny pracy: 7.00-16.00  

7. Tryb odwoławczy: 
Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji.  

8. Uwagi: 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne obowiązuje od 19 stycznia 2014 r. 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. 
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 

9. Miejsce na notatki:                  
 
 

http://powiatkwidzynski.pl/index.php/starostwo-powiatowe/wydzialy-starostwa-w-kwidzynie/wydzial-komunikacji-bezpieczenstwa-obywateli-i-zarzadzania-kryzysowego#oplaty
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                                                       Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor    ……………………………………                     ................................. 

 

 

2) Zatwierdził:   Bogdan Dubik                                       ................................. 

 

 

 

Nr 

wydania 
Przyczyna wydania Data 

1 Pierwsze wydanie 15.10.2015  

2 
Drugie wydanie: aktualizacja podstawy prawnej. 

 
04.03.2016 r.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
UWAGA: 

Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 

Zabrania się kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem w/w. stanowiska. 
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…………………………………………………………………………… 

(miejscowość)         (dzień-miesiąc-rok) 

organ   STAROSTA  KWIDZYŃSKI 
ulica     KOŚCIUSZKI      nr budynku   29B 
kod pocztowy  82-500     miejscowość  KWIDZYN 

Wniosek 
o wydanie/przedłużenie ważności1) 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 
A. DANE KIEROWCY 
1. Nazwisko 

                                

2. Imię/Imiona                         3. Numer PESEL (data urodzenia)2 

                                

4.  Adres zamieszkania 
4.1. Kod         4.2. Miejscowość 

  -                              

4.3. Ulica                    4.4. Numer budynku   4.5. Numer lokalu 

                                

4.6. E-mail                         4.7. Telefon kontaktowy 

                                

B. WYDANY DOKUMENT 
Wydano mi prawo jazdy kat. …………………… numer ………………………………………………… data wydania …………………………………………… 

organ wydający ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wydano mi zezwolenie w zakresie prawa jazdy kat. …………………………………………………………………………………………………………………… 

data wydania …………………………………… organ wydający ………………………………………………………………………………………………………………3 

C. WYDANIE ZEZWOLENIA 
1. Wnoszę o wydanie zezwolenia w zakresie prawa jazdy kategorii 

A1 A2 A B1 B B+E C1 C1+E C C+E D1 D1+E D D+E 

        
2. Załączniki 
 kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym 

wartości pieniężne 

 kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne 
 kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub 

pojazdów przewożących wartości pieniężne 

 kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia 

D. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA 
1. Wnoszę o przedłużenie ważności posiadanego zezwolenia 
2. Załączniki 
 kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości 

pieniężne 

 kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne 

 kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia 

E. SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU 

Zezwolenie  odbiorę osobiście    proszę przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego 

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

                  (podpis wnioskodawcy) 

F. POTWIERDZENIE ODBIORU (w przypadku osobistego odbioru) 

Potwierdzam odbiór zezwolenia o numerze ……………………………………………………………… w dniu …………………………………………………… 

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

                   (podpis wnioskodawcy) 

OBJAŚNIENIA 
1 Niepotrzebne skreślić 

2 W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać datę urodzenia 

3 Dotyczy osoby posiadającej zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 


