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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. Nr 30, poz. 

151, z późn. zm.) 

Art. 82. 
1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej "badaniem 
psychologicznym w zakresie psychologii transportu", podlega: 
  1)   osoba ubiegająca się o: 

a)  uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem, 

b)  przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, 
B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie 
art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, 

c)  przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na 
istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami; 

  2)   osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

  3)   kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w 
wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała 
obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego; 

  4)   kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: 
a)  kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu, 
b)  przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu 

drogowego, 
c)  w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 
  5)   osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w 

wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia 
poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 

  6)   osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu 
ważności tego dokumentu[;] <.> 

  [7)   osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowana 
przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący 
uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła 
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śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 
Kodeksu karnego.] 

2. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również: 
  1)   kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora; 
  2)   kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora. 
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przeprowadza się w zakresie: 

  1)   uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E; 
  2)   uprawnienia do kierowania tramwajem. 

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3-5, przeprowadza się w zakresie: 
  1)   uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T; 
  2)   uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E; 
  3)   uprawnienia do kierowania tramwajem. 

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przeprowadza się w zakresie zezwolenia na 
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 
określonym w prawie jazdy kategorii: 
  1)   A1, A2 i A; 
  2)   B1, B i B+E; 
  3)   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. 

6. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełnione - w zakresie 
odpowiednich kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie 
psychologiczne, wydane na podstawie art. 34 ust. 4 lub art. 60 lub na podstawie art. 39k 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 
Art. 103. 

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 
w przypadku: 

  1)   stwierdzenia: 
a)  na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdem, 
b)  na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem, 
c)  utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego 

przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3[;] <,> 
<d) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być 

przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b;> 
  2)   ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o 
którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; 

  3)   popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 

  4)   orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. 
2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, będące podstawą decyzji administracyjnej 
o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 
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3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania 
pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu 
opłaty ewidencyjnej. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 
5. Uprawnienia do kierowania pojazdami wynikające z pozwolenia wojskowego cofa lub 

przywraca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę. 
6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przywróceniu prawa jazdy osobom, o których 

mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek województwa mazowieckiego. 
 

Art. 128. 
1. Rejestry działalności regulowanej, o których mowa w art. 103 ust. 1, art. 115g ust. 1 i art. 

124a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostają 
przekształcone w rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 
28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ustawy. 

2. Wpisy do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie 
ustawy zachowują ważność. 

3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w 
art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest 
obowiązany: 
  1)   przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art. 28 ust. 4 

pkt 5, 8 i 9 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 
  [2)   dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których 

mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 
pkt 5 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.] 

<2) dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których 
mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 
28 ust. 4 pkt 6 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.> 

4. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców przez przedsiębiorcę, o którym 
mowa w ust. 3, skreślając go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił co najmniej jednego z obowiązków, o 
których mowa w ust. 3. 

5. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w 
art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest 
obowiązany przedłożyć marszałkowi województwa informację w zakresie danych, o 
których mowa w art. 85 ust. 4 pkt 5 i 6 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. 

6. Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez 
przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 5, działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę z rejestru 
przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca nie 
wypełnił obowiązków, o których mowa w ust. 5. 

7. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w 
art. 115g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest 
obowiązany przedłożyć wojewodzie informację w zakresie danych, o których mowa w art. 
115 ust. 2 pkt 2-5 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

8. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę, o 
którym mowa w ust. 7, działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 
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doskonalenia techniki jazdy, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił 
obowiązków, o których mowa w ust. 7. 

 
Art. 134. 

1. Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w 
życie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie 
dotychczasowych przepisów. 

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy 
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym zachowuje ważność w zakresie, w jakim zostało wydane. 

<2a. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A 
uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym uznaje się za zaświadczenie spełniające wymagania o których mowa w 
niniejszej ustawie także w zakresie prawa jazdy kategorii A2.> 

3. Egzamin państwowy złożony z wynikiem pozytywnym przed dniem wejścia w życie 
ustawy uznaje się za spełniający wymagania określone w ustawie. 

<3a. Wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa 
jazdy kategorii A, uzyskany przed dniem wejścia w życie ustawy, przez osobę która 
nie spełnia warunku o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lit. a, uznaje się za ważny, 
na zasadach określonych w art. 52 ust. 1, w przypadku kiedy osoba ta przystępuje do 
części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2.> 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osób, które są uczestnikami kursów, 
ukończyły kursy lub zdały egzamin: 
  1)   na kartę rowerową; 
  2)   na pozwolenie na kierowanie tramwajem; 
  3)   dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami; 
  4)   dla kandydatów na instruktorów; 
  5)   dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy. 

 
<Art. 135a. 

Do dnia 3 stycznia 2016 r. skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne w 
przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub 
środka działającego podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku 
przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). 

Art. 135b.  

W stosunku do jednostek o których mowa w art. 109 ust. 5, warunek określony w art. 
109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.> 
 

[Art. 136. 
1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed dniem 

wejścia w życie ustawy i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za 
naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według 
stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 
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dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone w 
trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

2. Naruszenia popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy i odpowiadające im otrzymane 
punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naruszenia. 

3.  Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 2013 r. 
następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 

4.  Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 2013 r. 
zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców. 

5.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb 
przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4 oraz sposób współdziałania w tym 
zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia 
kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.] 

 

<Art. 136. 

1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed 
dniem 4 stycznia 2016 r. i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 
punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, 
którzy dopuścili się tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy 
prawa jazdy – liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według 
stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 
dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja może przetwarzać dane 
zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym. 

2. Naruszenia popełnione przed dniem 4 stycznia 2016 r. i odpowiadające im otrzymane 
punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naruszenia. 

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 stycznia 2016 
r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 stycznia 2016 r. 
zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób, 
tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4 oraz sposób 
współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców 
naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców, 
uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych 
informacji i ciągłości dostępu.> 

<Art. 138a. 

Opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, 
art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 
1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 
1, pobiera się od dnia 4 stycznia 2016 r. 
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Art. 138b. 

1. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 
pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 117 ust. 2 pkt 8  
i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 
85 ust. 1 i art. 114 przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone 
do dnia 3 stycznia 2016 r. w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 100b ust. 2 i 
3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu 
ustalonym niniejszą ustawą. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, 
tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając 
konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji 
i ciągłości dostępu.> 

 
[Art. 139. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem: 
  1)   art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 
  2)   art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.] 
 

<Art. 139.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem: 

1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2) art. 110, który wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.; 

3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 
67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c, 
pkt 4 i 5, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7 i 
ust. 10 pkt 2, art. 125 pkt 10 lit. c–f  i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie 
art. 140 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym, oraz art. 136 ust. 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.> 

 

 


