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BIURO OBSŁUGI INTERESANTA - tel. (0-62) 747 29 20,   fax (0-62) 747 33 37 
Kwalifikacje zawodowe kierowców wykonuj ących przewóz drogowy  

Podstawa prawna: art. 97, art.97a,  ustawy z dnia 22 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  ( t.j. z 2005r. 
Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. .zm. ) , art.39a ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie 
drogowym ( t.j. z 2005r.Dz.U. Nr 125, poz.874 z późn. zm. ) ,  

   Kierowcom, którzy wykonują przewóz drogowy Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego wymaganego przepisami ustawy o transporcie 
drogowym. Wpis będzie wprowadzany poprzez wymianę dotychczasowego  prawa jazdy na dokument  z 
aktualnymi danymi wynikającymi z ukończonych szkoleń i  terminów badań lekarskich/psychologicznych.   

    Obowiązek  uzyskania kwalifikacji wstępnej bądź ukończenia  szkolenia okresowego  oraz uzyskania wpisu  w 
prawie jazdy uzaleŜniony jest od daty uzyskania kategorii prawa jazdy C1,C,D1,D  oraz od tego czy kierowca ma 
ukończony juŜ kurs dokształcający. I tak: 

a/ osoby które  uzyskały  prawo jazdy kat.D1,D1+E, D, lub D+E do 10 września 2008r.  oraz kat C1,C1+E, 
C,C+E do 10 września 2009r.  aby podjąć pracę na stanowisku kierowcy przed  dniem 10 września 2010r. 
obowiązane są ukończyć odpowiedni (  zaleŜny od rodzaju przewozów ) kurs dokształcający,  

b/ osoby wymienione w pkt.a, zamierzające   po raz pierwszy podjąć pracę na stanowisku kierowcy po 10 
września 2010r. obowiązane są ukończyć szkolenie  okresowe  ( i uzyskać wpis w prawie jazdy ) 

c/ osoby które  uzyskały  prawo jazdy kat.D1,D1+E, D, lub D+E po 10 września 2008r.  oraz kat C1,C1+E, 
C,C+E po 10 września 2009r.  aby podjąć pracę na stanowisku kierowcy  obowiązane są ukończyć 
odpowiednie szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej,  

d/ d/ kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępną w zakresie określonego bloku programowego i zamierza 
wykonywać przewozy innymi pojazdami niŜ te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające 
uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikacje wstępną uzupełniającą, 

e/  kierowca wykonujący przewóz drogowy ( posiadający juŜ kurs dokształcający i wymagane badania 
lekarskie i psychologiczne ) zobowiązany jest  do odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania 
wpisu do prawa jazdy w terminie do dnia : 

-10 września 2009r. w przypadku  je śli po raz pierwszy prawo jazdy kat C1,C uzyskał do 31 grudnia 
1980r. a kat. D1,D  w okresie od 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1990r.  

-10 września 2011r. w przypadku  je śli po raz pierwszy prawo jazdy kat C1,C uzyskał w o kresie        
od   1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1995r. ,a kat. D1,D  w okresie od 1 
stycznia 1991r. do 31 grudnia 2000r.   

-10 września 2012r. w przypadku  jeśli po raz pierwszy prawo jazdy kat C1,C uzyskał w okresie                          
od   1 stycznia 1996r. do 31 grudnia 2000r. ,a kat.D1,D  w okresie od 1 stycznia 
2001r. do 31 grudnia 2005r.  

-10 września 2013r. w przypadku  jeśli po raz pierwszy prawo jazdy kat C1,C uzyskał w okresie                      
od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2005r. ,a kat.D1,D  w okresie od 1 stycznia 
2006r. do 31 grudnia 2008r. 

-10 września 2014r. w przypadku  jeśli po raz pierwszy prawo jazdy kat C1,C uzyskał w okresie od  1 
stycznia 2006r. do 10 września 2009r. 

Uwaga ! 

  Podczas wykonywania transportu drogowego, kierowcy wymienieni w pkt.a  oraz pkt.e , do czasu 
uzyskania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego  odbycie szkolenia okresowego, obowiązani są 
posiadać zaświadczenie wydane przez przewoźnika drogowego potwierdzającego ich zatrudnienie oraz 
spełnienie wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym. 

  Wykaz  ośrodków, w których moŜna odbyć wymagane szkolenia z zakresu transportu drogowego 
wymienione są  w  załączniku do niniejszej karty informacyjnej. 

   W razie potrzeby wpisu kwalifikacji do prawa jazdy patrz  informacja:. „Wpis kwalifikacji zawodowych do 
prawa jazdy” . 

   Więcej informacji uzyskać moŜna pod nr tel. (62) 749 54 86. 

 


