
                        VIII  Kadencja 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI  INFRASTRUKTURY  
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami /druk nr 84/. 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierował 

w dniu 9 grudnia 2015 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego 

czytania. 

         Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2015 roku 
 

wnosi: 
 

W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

Warszawa, dnia  15 grudnia 2015 roku. 

 

 

 

 

 
               
 
 
 
 
 

 

 

Druk nr 114      
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Przewodniczący Komisji  
 

/-/ Grzegorz Schreiber/ 

     Sprawozdawca 
 
 
    /-/Artur Zasada/                               
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia………………….. 2015 r. 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 

2015 r. poz. 155, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 

1) 18 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży 

Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A; 

2) 19 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, 

określonymi w prawie jazdy kategorii C; 

3) 21 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, 

określonymi w prawie jazdy kategorii D.”; 

2) w art. 11 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że: 

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 

185 dni w każdym roku kalendarzowym: 

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo 

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi 

osobiste, albo 

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 

względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na 

swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2015 r. poz. 541, 

1045, 1273, 1327 i 1893. 
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c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 

względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania 

zadania o określonym czasie trwania, albo 

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym 

państwie studia lub naukę w szkole.”. 

Art. 2. Oświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej 

w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za 

spełniające wymagania oświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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