
INFORMACJA DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY DROGOWE

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego 
prawa jazdy, potwierdzający spełnienie następujących wymagań:

-brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
-brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy  na stanowisku kierowcy,
-uzyskanie kwalifikacji wstępnych lub szkolenia okresowego.

Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której 
dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji 
zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

1. kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008r;
2. kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane do dnia 10 września 2009r.

Wyżej wymienieni kierowcy wykonujący przewóz drogowy są obowiązani odbyć pierwsze 
szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy.

W terminie do dnia W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii
10 września 2009r. - D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r. - C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.

- D1 lub D od dnia  1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011r. - C1 lub C od dnia  1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1995r.

- D1 lub D od dnia  1 stycznia 1991r. do dnia 30 grudnia 2000r.
10 września 2012r. - C1 lub C od dnia  1 stycznia 1996r. do dnia 31 grudnia 2000r.

- D1 lub D od dnia  1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013r. - C1 lub C od dnia  1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.

- D1 lub D od dnia  1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2008r.
10 września 2014r. - C1 lub C od dnia  1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r.

Kierowcy Ci obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania 
lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. 
Wymienieni kierowcy, do czasu uzyskania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego odbycie 
szkolenia okresowego, obowiązani są mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu 
wydane przez przewoźnika drogowego zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i spełnianie 
wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
prowadzi szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 

zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym i na podstawie zaświadczenia 
nr 028/TD/P wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego

Informacje
Biuro Obsługi Klienta WORD Kalisz

w dniach od pn.-pt. w godzinach od 8.00-15.00
ul. Barci Niemojowskich 3-5, 62-800 Kalisz

tel. 62/766 86 66 wew. 29
e-mail: brd@word.kalisz.pl

Koszt szkolenia: 650.00 zł./os.

mailto:brd@word.kalisz.pl

