
Nazwa organu wydaiEcego

Ulica ....... .... Nr budynku

Kod pocztowy Miejscowo66

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY

6)

(wlasnoreczny podpis w.ioskodawcy nie wykraczC poza rahke)

(nie wykEdac poza ramkQ wewnglznq)

E. SPOS6B PRZEKAZANIA DOKUMENTU
Dokument (zaznaczy6 wlasciwe kwadraty I terq,,X"):

E odbiore osobiscie ! prosze przestaa za posrednictwern operatora poczlowego

D prosze przeslai za po6rednictwem peedsiebiorcy Swiadczqcego ustugi kurierskie

Potwierdzenie odebrania dokumentu, o kt6rym mowa w czeSci C lub D wniosku

l Karta kwalif kacji kierowcy

(!drs obb] dbsqsq) rpdq, i p (4d q& qep6!o)

oswlADczENtE

Ja, nizei podpisany, o6wiadczam, 2e:

E a ) nle ioslem obyralalem paisn a elonkowski€go Uni Eu@pejskiej i mam zamiar wtonrvad pzewozy na zecz podm otu majqcego slodzbe
na lerrbnum Rzeeypospoliioj Polski€j - w pzypadro ubiegania d?o proflkierowry zawodowegodo lzyskania odpowi€dndj i@;t ttkacli

E b) pracuig na rzee podm otu majecogo sisdzlbe na lery,lo.iom Rzeczypospol t6j Polsklet i wykonujqcego przow6z d@sowy - dolyey ubresania
siQ o pro,il kisbwcy zawodowego do ukohczeria szkolonia okresowego.

dnla
2. Dala p.zyj9cia wn osku

4. Numer kany zawodowego

A. DANE
1 Nr PESEL / Data urodzenia'

2. Nazwisko, 1 czlon

3. Nazwisko, 2 czlon

4 lmie (irniona)

5.l\,4iejsce

oare u@dzenia sp sujq iyrko
osoby nbpos adaiae numeru PESEL

7 Obpvatelstwo6. Adres zamieszkania Kod pocztowy

E a) wydanie karly kwalifikacji kierowcy

E b) wymiane karly kwalifikacji kierowcy

Nr lokalu

B. WYDANY DOKUMENT

Zostalo mi wydane / Zostala mi wydana (zaznacz wlasciwe kwadraty literq ,,X"):

E I ) prawo jazdy kat. . nr..-....-...................................nrdruku

dala wydania .......-............ ... -..... organ wydaiqcy ................_................................

E 2) kana kwalifikacji kierowcy (zakres)...-.......... ....._.. nrdruku

dalawydania..................................organwydajacy................................................

C. KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY
'1. Ubiegam siQ o (zaznaczyc wtasciwe kwadraty literq,,X"):

)
c1 D cr+EE cE c+EE
D1 E D1+Ef] DE D+EE

2. Skladam nastepujEce zalqczniki (zaznaczyCwlasciwe kwadraty literA ,,X"):

! a) wymznq, aktualnq i kolorowq fotogralie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

E b) kopie orzeczenia lekarskiego nr ........................................... z dnia ...............

E c) kopie oeeczenia psychologicznego nr ........................................... z dnia .....

E d) dow6d uiszczenia oplaty za wydanie karty kwatifikacji kierowcy w wysokoscl

E e) kopie prawa jazdy,

E f) kopie sw adectwa kwalifkacii zawodowej, jeZeli iest wymagane,

E g) karle kwalifikacji kierowcy, jeZelijest wymagana,

tr 1) rn,re

zl

L

H I
tttr

Fotografia

o wymiarach:

3,5 x 4.5 cm

J

tl-n trn
-'t

D. WYMIANA KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY
1. lJbiegam sie o wymiane karty kwalifikacji kierowcy z powodu (zaznaczyd wlasciwe kwadraty literq,,X"):

E a)utraty lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodujqcym jego niecz).tetnoSC,

2. Skladam nastepujqce zal4czniki (zaznaczye wbsciwe kwadraty literq,X"):
E a) fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

D b) dowdd uiszczenia oplaty za wydanie karty kwalifikacli kierowcy w wysokosci .....-...................................... zl,

D c) karte kwalifikacji kierowcy, ie2elijest wymagana,

E d)kopie prawa jazdy,

tr e)inne .......... .. .

Ulica

Nr budynku

tr



t-

OBJASNIENIA
' Kod lerytorialny orqanu wydajqcego kadq kwalifikacii kierow.y

" skrealE@e$C ub €losa punkt! j66 inie dolyey osoby
" Woisac zn;k wyrb2niaiacy krar (dLa os6b pos adajqcych polske obltatelshro wpisaa ,PL').
" Pole nieobowqzkowe/iakutalywne.

Odla oo$ierdr.na oooo'L prTesvlkr Lb odbo'L osobiil e.
w o'7vpad.L $.rcslJ sllada.eqo e e\rorr.7 

' 
e zala./d r,e kop'e elek'rolura i<lal\ podo \JL

-'l
F. Potwierdzenie odbioru karty kwalifikacii kierowcy

Wydano karte kwaliikacji kierowcy nr...................................................... waznq do dnia

z wpisem kodu 95 w zakresie naslepuiqcych uprawniei do kierowania poiazdem.

KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY

Kategoria Dala uzyskania wpisu Data waznosci

C1

CT+E

C

C+E

D1

D 1+E

D

D+E

J


