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WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM 

UPRZYWILEJOWANYM 
LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE 

 
Czynność: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości 
pieniężne 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257 tj.). 
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r  o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2017 r, poz. 978 tj.). 
3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.  
w sprawie kursów dla kierowców pojazdów 
uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości 
pieniężne (Dz. U. z 2013 r., poz. 603). 

Miejsce realizacji: 
 

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, 
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 
 

Wymagane dokumenty: A. w przypadku wydania zezwolenia: 

1. "Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności 
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne"   

2. Załączniki: 
a. kopia orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne, 

b. kopia orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem 
uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne, 

c. kopia zaświadczenie o ukończeniu kursu 
podstawowego albo kursu uzupełniającego dla 
kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub 
pojazdów przewożących wartości pieniężne 
lub kopia zaświadczenia wydanego w trybie 
art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym, 

d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie 
zezwolenia. 



3. Do wglądu: 
a. dowód osobisty, 
b. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne, 

c. orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem 
uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne, 

d. oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu 
podstawowego albo kursu uzupełniającego dla 
kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub 
pojazdów przewożących wartości pieniężne 
lub zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym. 

B. w przypadku przedłużenia ważności zezwolenia: 

1. "Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności 
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne"   

2. Załączniki: 
a. kopia orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne, 

b. kopia orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem 
uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne, 

c. dowód uiszczenia opłaty za wydanie 
zezwolenia. 

3. Do wglądu: 
a. dowód osobisty, 
b. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne, oryginał 
orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem uprzywilejowanym/ 
pojazdem przewożącym wartości pieniężne 

UWAGI: 
1. Zezwolenie na kierowanie pojazdami 

uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej 



jednak niż na okres  wynikający z terminu ważności 
 orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. 

2. Do dnia 04.01.2016 r. nie pobiera się opłaty ewidencyjnej 
od wniosku za wydanie zezwolenia na kierowanie 
pojazdem uprzywilejowanym. 

3. Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi 
prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy. 

4. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje 
zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu dla 
kierujących pojazdami. 

5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki 
doskonalenia techniki jazdy prowadzi wojewoda właściwy 
na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.  

6. Koszty kursów dla kierujących pojazdami 
uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są 
finansowane z budżetu gminy.   

 
Opłaty: OPŁATA ZA WYDANIE: 

Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym wynosi 50,00.  
 
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (np. na 
poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia 
dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w 
Więcborku . 
NUMER KONTA: 07 8162 0003 0000 0114 2000 0410 
lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi. 
 
Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami 
uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są 
finansowane z budżetu gminy. 

Termin załatwienia 
sprawy: 

2 dni robocze począwszy od dnia w którym dokonano 
pozytywnej weryfikacji dokumentów. 

Tryb odwoławczy Od decyzji   przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego 
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni od dnia jej 
doręczenia . 
 

 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 

Uwaga:   
 
W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów 
technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku.  
Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie 


