Auftags-Nummer

Fahrerkarten-Nummer

Wniosek o wydanie (§5 FPersV)

karty kierowcy
zgodnie z rozporządzeniem VO (UE) 165/2014 i opartymi na nim przepisami prawnymi
Pierwsze wydanie

Wydanie kolejnej karty

Wydanie karty zastępczej

Synchronizacja Prawo jazdy/Karta kierowcy

Wnioskodawca (proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwisko rodowe
Nazwisko w chwili urodzenia
Imię (imiona)
Data urodzenia
Ulica

Miejsce urodzenia

Numer budynku

Kod pocztowy

Miejsce zamieszkania

Adres e-mail
Obywatelstwo
Numer prawa jazdy do karty UE (poz. nr 5)
Organ / kraj wydający prawo jazdy (poz. nr 4c)
Pożądany język UE do wyświetlania na tachografie

Wydanie
karty

osobiste
pocztą / KBA

dostawa zbiorcza = odbiór w punkcie wydawania
za pocztowym potwierdzeniem odbioru (PZA) (za opłatą)

Numer karty kierowcy w przypadku wcześniejszego jej posiadania (poz. nr 5)

Szablon skanowania (dla karty kierowcy)

Podpis
(Podpis należy składać w wyznaczonych ramkach
wyłącznie czarnym długopisem o średniej grubości)

Aktualna
fotografia
biometryczna
35 mm x 45 mm
zgodnie z
załącznikiem 8
Rozporządzenia w
sprawie paszportów

Informacja prawna o ochronie danych osobowych:
dane osobowe zgromadzone w związku z tym wnioskiem będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów
przetwarzania wniosku oraz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 165/2014 lub przepisów opartych na tym rozporządzeniu.

Data, podpis wnioskodawcy

Stan na 04/2020

Numer telefonu dla ewentualnych zapytań

Auftrags-Nummer

Fahrerkarten-Nummer

Anlage zum Antrag auf Erteilung (§5 FPersV) einer Fahrerkarte
Von der DEKRA Ausgabestelle auszufüllen:
Prüfung von vorgelegten Nachweisen

in Ordnung

nicht in Ordnung

Nachweis Wohnsitz (Nicht älter als 6 Monate)
EU-Führerschein – (mindestens die Klasse B)
Identitätsprüfung (Personalausweis)
Bearbeitung
Ausgabe der Karte:

erfolgt
Standard

nicht erfolgt

Express

Persönlich  Sammelzustellung = Abholung an der Ausgabestelle
Per Post  mit Postzustellungsauftrag (PZA)

Angaben zur
vorherigen
Fahrerkarte

Kartendaten sind falsch
Gültigkeit der Karte läuft bald ab
Karte nicht funktionsfähig
Karte verloren 1

Datum (Verlust)

Karte gestohlen 2 Datum (Diebstahl)
Rückgabe der Karte

Eidesstattliche
Versicherung
Nachweis Anzeige
bei der Polizei

Karte wurde bereits zurückgegeben
Karte ist noch einzuziehen
Rückgabe der Karte nicht möglich
Rückgabe der Karte ist nicht erforderlich

Gewährleistung

ja

nein

Bemerkung

Ausgabestelle

Antragsbearbeitung
Stempelfeld

DEKRA Mitarbeiter/in
Personal-Nummer
Datum, Unterschrift

Otrzymanie karty kierowcy
Data

1
2

Podpis

Eidesstattliche Versicherung des Karteninhabers über den Verlust der Fahrerkarte.
Nachweis der Diebstahlanzeige durch Bestätigung der Polizei

Stan na 04/2020

Instrukcje dotyczące składania wniosku o wydanie karty kierowcy
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 do tachografu cyfrowego
1. Uprawnienie do złożenie wniosku
Minimalne wymagania dotyczące uprawnienia do złożenia wniosku:
 miejsce zamieszkania w Niemczech,
 zezwolenie na prowadzenie pojazdu podlegającego rozporządzeniu WE nr 561/2006,
każdy kierowca może posiadać tylko jedną ważną kartę kierowcy.
2. Niezbędne informacje w formularzu







Nazwisko, imię (imiona), nazwisko w chwili urodzenia, jeśli jest inne niż nazwisko rodowe.
Data i miejsce urodzenia.
Miejsce zamieszkania, kod pocztowy (w Niemczech).
Ulica, numer budynku.
Obywatelstwo, język ojczysty (pożądany język UE do wyświetlania na tachografie).
Europejskie prawo jazdy, kategoria prawa jazdy (co najmniej kategoria B).

3. Dokumenty do przedłożenia





Dowód osobisty, alternatywnie paszport w połączeniu z zaświadczeniem o zameldowaniu w
Niemczech (zaświadczenie o zameldowaniu nie starsze niż 6 miesięcy).
Aktualne zdjęcie biometryczne, rozmiar 35 mm x 45 mm, zgodnie z załącznikiem 8 Rozporządzenia
w sprawie paszportów.
Prawo jazdy do karty UE (dla wnioskodawców w Niemczech), europejskie prawo jazdy.
Poprzednia karta kierowcy przy składaniu wniosku o odnowienie karty z powodu uszkodzenia lub
wadliwego działania.

4. Wskazówki dotyczące wypełniania formularza wniosku
Formularz zgłoszeniowy może być wypełniony i wydrukowany bezpośrednio w Internecie lub wypełniony
czytelnie odręcznie drukowanymi literami.
Wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Następnie należy przykleić zdjęcie paszportowe i złożyć podpis w
wyznaczonej ramce wyłącznie czarnym długopisem o średniej grubości (np. długopisem w sztyfcie do
dokumentów – nie zwykłym długopisem kulkowym). To ostatnie można również zrobić w urzędzie
wydającym.
5. Opłaty i koszty
Opłata za wydanie karty kierowcy składa się z
- udziału administracyjnego (uregulowanego w przepisach o opłatach państwowych)
- i udziału KBA za produkcję i personalizację w wysokości 12,00 euro za kartę.
(Stan na 01.01.2018 r.)
W zależności od sposobu wysyłki lub wydania karty mogą zostać doliczone dodatkowe koszty.
Za bezpośrednią wysyłkę przez KBA listem pocztowym za potwierdzeniem odbioru (PZA) opłata wynosi
3,00 euro.
Płatność całkowitej kwoty jest zazwyczaj dokonywana w momencie składania wniosku.
Ważne:
jeśli wniosek zostanie odrzucony lub zwrócony z powodu braku przesłanek do wydania karty, zostanie
pobrana opłata zgodnie z przepisami o opłatach państwowych w wysokości zależnej od poniesionych
wydatków.

Stan na 04/2020

6. Wydanie i terminy
Termin wydania kart wynosi 20 dni roboczych w przypadku złożenia pierwszego wniosku i 5 dni roboczych
w przypadku wymiany i odnowienia karty. Okres ten rozpoczyna się po złożeniu wszystkich niezbędnych
dokumentów lub po potwierdzeniu dokładności informacji (np. pozytywnego zapytania w Centralnej
Ewidencji Kart Tachografów i Praw Jazdy).
Karta zastępcza (po utracie lub kradzieży) jest wydawana z okresem ważności karty, która ma być
zastąpiona. Odnowiona karta (usterka, uszkodzenie) jest wydawana z okresem ważności karty, która ma
być odnowiona.
Ważne:
jeśli okres ważności danej karty jest krótszy niż 185 dni, w obu przypadkach karta z pełną ważnością
zostanie wydana z początkiem ważności od dnia złożenia wniosku.
Karta kierowcy jest ważna przez 5 lat.
Wniosek o wydanie kolejnej karty musi zostać złożony w odpowiednim czasie przed upływem terminu
ważności, najwcześniej 6 miesięcy wcześniej.
Po upływie okresu ważności karta kierowcy pozostaje u posiadacza (dowód z ostatnich 28 dni).
Po upływie terminu ważności karta kierowcy staje się bezużyteczna i nie musi być zwracana.
7. Ważne wskazówki
Karta kierowcy jest zabezpieczona przed nieuprawnionym użyciem.
W przypadku zagubienia karty kierowcy należy niezwłocznie poinformować o tym na piśmie organ wydający
kartę. Do wniosku o wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty kierowcy musi być dołączone
oświadczenie woli pod rygorem kary za podanie nieprawdziwych informacji.
Kradzież karty kierowcy musi zostać zgłoszona policji, należy przedstawić pisemne zaświadczenie przy
składaniu wniosku o wymianę.
Karty odnalezione już po zgłoszeniu zaginięcia nie mogą być dłużej używane i muszą być niezwłocznie
zwrócone do organu wydającego.
W przypadku wadliwego działania lub uszkodzenia karta musi zostać przedłożona organowi wydającemu
oraz do wglądu KBA.
Zwrot karty kierowcy jest konieczny, jeżeli warunki wstępne do jej wydania przestają obowiązywać w
późniejszym terminie.
Dodatkowe informacje na temat kart do tachografów i tachografów cyfrowych można uzyskać na stronach
internetowych Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (www.kba.de), Federalnego Instytutu
Transportu Towarowego (www.bag.bund.de) oraz od producentów tachografów cyfrowych.
8. Informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 Podstawowego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO):
Podmiot odpowiedzialny:

DEKRA Automobil GmbH

Dane kontaktowe ws. ochrony danych osobowych: datenschutz.automobil@dekra.com
Cel przetwarzania: wydawanie kart do tachografów.
Podstawa prawna przetwarzania:
rozporządzenie VO (UE) 165/2014 i opartych na nim przepisów prawnych.
Czas przechowywania: okres ważności typu karty plus 1 rok.
Prawa podmiotów danych:
osoba odpowiedzialna ma prawo do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO)
lub usunięcia (art. 17 ust. 1 RODO) lub do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
sprzeciwu (art. 21 RODO) i możliwości przekazywania danych (art. 20 RODO). Przysługuje również prawo
do odwołania się do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych (np. do państwowego komisarza
ds. ochrony danych i wolności informacji).
Jeżeli pobranie, przetworzenie lub wykorzystanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a lub art.
9 ust. 2 lit. a, przysługuje prawo do odwołania zgody strony odpowiedzialnej w każdej chwili ze skutkiem na
przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
Inne:
podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi i
wymagane przepisami prawa.

Stan na 04/2020

