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• oświadczenie o normalnym miejscu zamieszkania - oświadczenie potwierdzające, że przebywazsz ponad 

185 dni na terytorium Polski, 

• oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy - oświadczenie potwierdzające, że posiadasz ważne 

prawo jazdy co najmniej jednej kategorii:B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E,

• oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym 

przewozy drogowe - oświadczenie jest wymagane tylko w przypadku ubiegania się o kartę czasową-nieodnawialną,

• oświadczenie o utracie karty - jeśli zgubiłeś bądź zniszczyłeś kartę,

• zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji - jeśli karta została ci ukradziona.

1. Wypełnij wniosek

2.  Wypełnij oświadczenia - oświadczenia znajdziesz we wniosku.
     Wypełnij te, które dotyczą ciebie i nie zapomnij ich podpisać.

Nie zapomnij o dodaniu wzoru podpisu do umieszczenia na karcie i podpisaniu wniosku.

• twoje zdjęcie - zdjęcie na białym tle przedstawiające lewy półprofil lub na wprost twarz osoby, bez nakrycia 

głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

• skan prawa jazdy - jeśli dokument był wydany w innym państwie niż Polska

• kopia lub skan świadectwa kierowcy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i AETR

• skan karty kierowcy –  jeśli karta wydana była w innym kraju niż Polska

• kartę kierowcy - nie zapomnij przesłać karty pocztą na nasz adres jeśli: twoja obecna karta została wydana w 

innym kraju, wymieniasz kartę z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składasz 

reklamację albo twoja karta została uszkodzona. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Nie zapomnij dołączyć tych oświadczeń do wniosku. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe.

Nie zapomnij dołączyć tych załączników do wniosku. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe.

3.  Przygotuj załączniki i dodaj je do wniosku

Informacje dla składającego wniosek papierowy o wydanie
karty kierowcy

Wydrukuj i wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją:
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reklamację albo twoja karta została uszkodzona. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Zgodnie z art.26. ust 3. Rozporządzenia UE nr 165/2014 oraz art. 5 ust. 4  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami  PWPW S.A. może żądać dodatkowych informacji i dowodów w przypadku wątpliwości co do prawdziwości 
oświadczenia o normalnym miejscu zamieszkania jak również statusu posiadanego zagranicznego prawa jazdy. W związku
z powyższym weryfikacja takiego wniosku może się wydłużyć.

Nie zapomnij o dodaniu wzoru podpisu do umieszczenia na karcie i podpisaniu wniosku.

Nie zapomnij dołączyć tych oświadczeń do wniosku. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe.

Nie zapomnij dołączyć tych załączników do wniosku. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe.
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5. Wyślij wniosek

Przetwarzanie wniosku rozpocznie się po dokonaniu płatności i otrzymaniu powyższej przesyłki. Status wniosku 
możesz sprawdzić w koncie użytkownika i na stronie: Sprawdź, czy twoja karta do tachografu jest gotowa.

Dołącz potwierdzenie płatności do wniosku. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe. 
Jeśli twój wniosek nie przejdzie pozytywnie weryfikacji i zostanie odrzucony, pobierzemy opłatę za jego 
rozpatrzenie. Opłata wynosi 21,00 zł netto.

4. Zapłać.

Karta kierowcy kosztuje 172.20 PLN (140 zł netto). Dokonaj płatności na konto PWPW.

04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

W tytule przelewu umieść swój numer PESEL, imię i nazwisko

Wszystkie te dokumenty wyślij na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 
02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 30 
Z dopiskiem na kopercie: „STC ”



Miejsce urodzenia

 

Pole wyboru zaznaczaj x

WYPEŁNIJ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI

Wypełnia przyjmujący wniosek

3.  Dane wnioskodawcy

4 .Prawo jazdy

Powód ubiegania się o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty - wybierz jeden

Karta KierowcyKK

Numer wniosku

WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY

WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ  KARTY KIEROWCY

Jeżeli nie masz nr PESEL, podaj nr i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz nazwę organu wydającego.

Nr PESEL

Organ wydający

Nr

Kraj wydania

2.

1.

Fotografia osoby, która ma otrzymać kartę, oraz wzór podpisu
Do wniosku dołącz jedną fotogra�ę oraz złóż podpis.

- -

- -

- -
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dd-mm-rrrr

Data urodzenia

Data ważności

Data wydania

Pierwsze wydanie karty
Zbliżający się termin upływu ważności karty
Utrata karty
Kradzież karty
Uszkodzenie lub wadliwe działanie karty

Zmiana danych osobowych lub administracyjnych

Ważne bezterminowo

Zmiana kraju zamieszkania

Podpis należy złożyć w czarnym kolorze, bez wykraczania za ramkę.

Wzór podpisu do umieszczenia na karcie 

Nazwisko

Imię (imiona)

dd-mm-rrrr

dd-mm-rrrr

Jeżeli masz już kartę kierowcy podaj jej numer.



8.

7.

6.

Nr rachunku bankowego

Miejsce i adres zamieszkania

Adres do korespondencji 

Nr telefonu

Adres e-mail

Nr telefonu nie jest obowiązkowy.

Adres e-mail nie jest obowiązkowy, ale jego podanie umożliwi przesłanie e-faktury (zaznacz poniżej).   

Firma

Pole �rma wypełnij tylko w przypadku, gdy chcesz otrzymać kartę na adres �rmy.   

5. Dane kontaktowe

Ulica 

Kod pocztowyNr lokaluNr budynku -

Miejscowość

Ulica 

Kod pocztowyNr lokaluNr budynku -

Miejscowość

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej na podany wyżej adres e-mail

Adres do korespondencji nie jest obowiązkowy. Wskazuje się go, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

Nr rachunku bankowego nie jest obowiązkowy, ale jego podanie umożliwi zwrot opłaty za wydanie, przedłużenie lub wymianę 
karty, jeżeli zajdzie potrzeba takiego zwrotu. W przypadku niepodania nr rachunku bankowego zwrot opłaty za wydanie, 
przedłużenie lub wymianę karty następuje na adres do korespondencji, a w przypadku jego niewskazania - adres zamieszkania.

Pouczenie:
W przypadku gdy kierowca podaje nieprawdę lub zataja prawdę w oświadczeniu, że:
1) posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania, w rozumieniu art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie 
drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub
2) posiada ważne prawo jazdy
- podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 6 w związku z 
art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Data Podpis wnioskodawcy

WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ  KARTY KIEROWCY Strona 2 / 2
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Oświadczenie kierowcy o posiadaniu ważnego prawa jazdy

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie

art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy posia-

dam ważne prawo jazdy, odpowiadające co najmniej jednej z kategorii: B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, 

D1+E, D+E.

Ja, niżej podpisany(a)

lub

Numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

PESEL 

Podpis wnioskodawcyMiejscowość, data

Wypełnij to pole tylko jeśli nie posiadasz PESEL
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Oświadczenie kierowcy o normalnym miejscu zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• przebywam zwykle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy przez co najmniej 185 dni w każdym 

roku kalendarzowym, ze względu na więzi osobiste i zawodowe, a w przypadku braku więzi zawodowych – 

ze względu na więzi osobiste, które wskazują na istnienie ścisłych związków między mną a miejscem, w którym 

mieszkam,

• przebywam regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jedno-

cześnie ze względu na swoje więzi zawodowe przebywam na przemian w różnych miejscach położonych

       w dwóch albo więcej państwach członkowskich Unii Europejskiej,

• przebywam nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, 

ponieważ przebywam w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu realizacji umowy zawartej 

na czas określony.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie

art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy posia-

dam swoje miejsce normalnego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniam jeden 

z poniższych warunków:

Podpis wnioskodawcyMiejscowość, data

Ja, niżej podpisany(a)

lub

Numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

PESEL 

Wypełnij to pole tylko jeśli nie posiadasz PESEL
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Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie

art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy

lub

Numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

Podpis wnioskodawcy

Stanowisko osoby uprawnionej do złożenia oświadczeniaMiejscowość, data

Pan(i)

jest zatrudniony(a) na stanowisku kierowcy w

urodzony(a) w dniu w

PESEL lub

Numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

(pełna nazwa oraz siedziba i adres podmiotu wykonującego przewozy drogowe)

Wypełnij to pole tylko jeśli nie posiadasz PESEL

Wypełnij to pole tylko jeśli nie posiadasz PESEL

Ja, niżej podpisany(a)

PESEL 
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Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1)  oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania, przedłużenia oraz wymiany kart do tachografów cyfro-
wych lub rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie tych kart;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tach-

ografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w spra-
wie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszą-
cych się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1),

b) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, 
sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 
139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.),

c) załącznik 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń reje-
strujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 
650);

4) Administrator danych powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościo-
wych S.A., zwanej dalej „PWPW S.A.”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sanguszki 1, która przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie umowy zawartej przez Ministra Infrastruktury z PWPW S.A. w dniu 21 maja 2018 r. Administrator 
danych powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mając na uwadze gwarancję bezpiecznego przetwarza-
nia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

5) PWPW S.A. w procesie wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych może przekazywać Pani/
Pana dane osobowe:

a) operatorom pocztowym, 
b) bankom w zakresie realizacji płatności,
c) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać elektronicznej wymianie informacji dotyczących kart, o której mowa w art. 31 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014, w szczególności transgranicznej wymianie takich informacji z państwami trzecimi,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku o 

wydawanie, przedłużanie oraz wymianę kart lub zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania; 
9) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
b) żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

o ile będzie to zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
11) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo 

Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla składających wniosek osobiście


