
Dz.U.06.46.334 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

1) 

z dnia 17 marca 2006 r. 

w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych 

(Dz. U. z dnia 21 marca 2006 r.) 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1494) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) wzór wniosku o wydanie karty: 

a) kierowcy, 
b) przedsiębiorstwa, 
c) warsztatowej, 
d) kontrolnej; 

 2) standardy, jakim powinny odpowiadać załączniki do wniosku. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych; 
 2) kopii zezwolenia - rozumie się przez to kopię zezwolenia na prowadzenie warsztatu, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy; 
 3) kopii świadectwa - rozumie się przez to kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy. 

§ 3. Wzór wniosku o wydanie karty, zwanego dalej "wnioskiem", określa: 
 1) załącznik nr 1 do rozporządzenia - w przypadku karty kierowcy; 
 2) załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku karty przedsiębiorstwa; 
 3) załącznik nr 3 do rozporządzenia - w przypadku karty warsztatowej; 
 4) załącznik nr 4 do rozporządzenia - w przypadku karty kontrolnej. 

§ 4. Załączniki do wniosków składanych w formie pisemnej powinny odpowiadać następującym 
standardom: 
 1) kopia prawa jazdy kierowcy: 

a) kserokopia w skali: 
– 1:1 dla praw jazdy wydanych do dnia 30 czerwca 1999 r., 
– 2:1 dla praw jazdy wydanych po dniu 1 lipca 1999 r., 

b) kserokopia wszystkich stron prawa jazdy wydanego do dnia 30 czerwca 1999 r., albo awersu i 
rewersu prawa jazdy wydanego po dniu 1 lipca 1999 r., na jednej stronie kartki papieru formatu A4 
w kolorze białym; 

 2) kopia wypisu z licencji, kopia wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez 
przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do 
jego podstawowej działalności, kopia zezwolenia, kopia świadectwa oraz kopia dowodu wniesienia 
opłaty za wydanie karty: 
a) kserokopia w skali 1:1, 
b) kolor papieru biały, format A4; 

 3) fotografia: 
a) rozmiar: 3,5 cm x 4,5 cm, 
b) tło jasne, 
c) bez nakrycia głowy, lewy półprofil, bez ciemnych okularów. 



§ 5. Załączniki do wniosków składanych w formie elektronicznej powinny odpowiadać następującym 
standardom: 
 1) kopia prawa jazdy kierowcy, kopia wypisu z licencji, kopia wypisu z zaświadczenia potwierdzającego 

zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w 
stosunku do jego podstawowej działalności, kopia zezwolenia, kopia świadectwa oraz kopia dowodu 
wniesienia opłaty za wydanie karty: 
a) obraz uzyskany za pomocą skanera, 
b) format pliku: mapa bitowa 256 odcieni szarości (*.bmp), 8 bitów, 
c) rozdzielczość obrazu 200 DPI; 

 2) fotografia: 
a) format pliku: mapa bitowa 256 odcieni szarości (*.bmp), 8 bitów, 
b) rozdzielczość obrazu 500 DPI, zapewniająca widoczność rysów twarzy. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2006 r. 

______ 
1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 

1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900). 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  
WZÓR 

Wniosek o wydanie karty kierowcy 

wzór 

Wniosek o wydanie karty kierowcy składany w formie pisemnej: 
- format A4, 
- tło białe, 
- napisy i ramki w kolorze czarnym. 
Wniosek o wydanie karty kierowcy składany w formie elektronicznej: 
- formularz dostępny na stronie internetowej podmiotu wydającego karty. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  
WZÓR 

Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa 

wzór 

Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa składany w formie pisemnej: 
- format A4, 
- tło białe, 
- napisy i ramki w kolorze czarnym. 
Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa składany w formie elektronicznej: 
- formularz dostępny na stronie internetowej podmiotu wydającego karty. 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
WZÓR 

Wniosek o wydanie karty warsztatowej 



wzór 

Wniosek o wydanie karty warsztatowej składany w formie pisemnej: 
- format A4, 
- tło białe, 
- napisy i ramki w kolorze czarnym. 
Wniosek o wydanie karty warsztatowej składany w formie elektronicznej: 
- formularz dostępny na stronie internetowej podmiotu wydającego karty. 

ZAŁĄCZNIK Nr 4  
WZÓR 

Wniosek o wydanie karty kontrolnej 

wzór 

Wniosek o wydanie karty kontrolnej składany w formie pisemnej: 
- format A4, 
- tło białe, 
- napisy i ramki w kolorze czarnym. 
Wniosek o wydanie karty kontrolnej składany w formie elektronicznej: 
- formularz dostępny na stronie internetowej podmiotu wydającego karty. 
 
 


