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Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

(druk nr 327) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zmierza do rozszerzenia katalogu 

miast, w których może być prowadzony egzamin państwowy w zakresie niektórych kategorii 

prawa jazdy. 

W dotychczasowym stanie prawnym, egzamin państwowy w zakresie wszystkich 

kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub, w zależności od 

potrzeb, w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. 

funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami). 

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 

tys. mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, 

chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, 

oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego 

podziału administracyjnego kraju na powiaty. 

Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyjęte w art. 91 ustawy 

o samorządzie powiatowym kryterium uzyskania statusu miasta na prawach powiatu (m.in. 

dawne miasta wojewódzkie) doprowadziło do sytuacji, w której miasta na prawach powiatu są 

często mniejsze od „zwykłych” miast powiatowych.  

W noweli zaproponowano, aby egzaminy na prawo jazdy niektórych kategorii mogły 

być prowadzone w miastach, w których organem wykonawczym jest prezydent.  

Nowa regulacja miałaby dotyczyć praw jazdy kategorii: 

- AM (motorower i czterokołowiec lekki),  

- A1 (motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy 

nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 
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kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone 

dla prawa jazdy kategorii AM),  

- A2 (motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej 

nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia 

zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocykl 

trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone dla prawa jazdy 

kategorii AM),  

- A (motocykl i pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM),  

- B1 (czterokołowiec i pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM),  

- B (pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

z wyjątkiem autobusu i motocykla, zespół pojazdów złożony z takiego pojazdu oraz 

z przyczepy lekkiej albo przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa 

całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg oraz pojazdy określone dla 

prawa jazdy kategorii AM). 

Według wnioskodawców projektu ustawy miasta, w których organem wykonawczym 

jest prezydent, są na tyle duże, aby występowały tam układy komunikacyjne (ronda, 

skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, drogi krajowe, ulice złożone z kilku pasów ruchu) 

wystarczające do organizowania egzaminów na przynajmniej niektóre kategorie prawa jazdy.  

Ustawa doprowadzić ma ponadto do zmniejszenia korków i natłoku samochodów 

szkół jazdy na ulicach miast oraz poprawić dostęp do egzaminu na prawo jazdy.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia b.r. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego. Ustawą zajmowały się w Sejmie Komisja Infrastruktury oraz 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekt ustawy nie budził 

zastrzeżeń posłów i nie zgłoszono do niego żadnych poprawek. Za przyjęciem ustawy 

głosowało 437 posłów, 1 poseł był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 


