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USTAWA 

z dnia 9 maja 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 

z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów składającym się z pojazdu cią-

gnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;”, 

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmie-

niu: 

„4) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skoko-

wej silnika nieprzekraczającej 125 cm
3
, mocy nieprzekraczającej 11 kW 

i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg z au-

tomatyczną skrzynią biegów pod warunkiem, że osoba posiada prawo 

jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”; 

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyj-

nej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej.”; 

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

„5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na 

swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem 

zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamia-

rem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej 

od 6 miesięcy.”; 

4) w art. 12: 

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmie-

niu: 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 

622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 

82, 657, 700 i 829.  
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„7) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europej-

skim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na kra-

jowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego 

prawa jazdy.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o 

wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie 

uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo jazdy 

zwraca się do odpowiednich organów państw członkowskich Unii Eu-

ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, o potwierdzenie, że osoba ubie-

gająca się o uprawnienie nie posiada prawa jazdy wydanego w jednym z 

tych państw ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na kra-

jowe prawo jazdy lub procedury wydania wtórnika polskiego krajowego 

prawa jazdy. 

2b. Zapytanie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 2a, następuje wy-

łącznie w drodze teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw 

Jazdy.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisy ust. 1 pkt 1–6 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do pozwolenia woj-

skowego.”; 

5) w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu: 

„2a. Krajowe prawo jazdy wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Po-

rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Ob-

szarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął, a osoba posiadająca 

to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, pod-

lega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 po potwierdzeniu danych 

zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego pań-

stwa, który go wydał, oraz po dostarczeniu przez osobę wnioskującą o wy-

mianę prawa jazdy dokumentów umożliwiających przedłużenie terminu 

ważności prawa jazdy. 

2b. W celu wymiany krajowego prawa jazdy osoby, której prawo jazdy zostało 

wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europej-

skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Euro-

pejskim Obszarze Gospodarczym, właściwy organ wydający prawo jazdy 

zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych za-

mieszczonych w oryginale dokumentu. 

2c. Organ wydający prawo jazdy wymienia informacje z właściwym organem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
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państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które wy-

dało prawo jazdy, o rozpoczęciu procedury wymiany, przedłużenia tego 

prawa jazdy lub zgłoszenia jego zatrzymania lub utraty. 

2d. Potwierdzenie danych, o którym mowa w ust. 2a i 2b, oraz wymiana infor-

macji, o której mowa w ust. 2c, w zakresie prawa jazdy wydanego przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym następuje 

wyłącznie w drodze teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw Jaz-

dy.”; 

6) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7, ust. 2a i 2b oraz art. 14 ust. 2a–2c sto-

suje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w Euro-

pejskiej Sieci Praw Jazdy.”; 

7) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. Starosta, wydając prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tram-

wajem, wykorzystuje system teleinformatyczny w rozumieniu art. 

3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-

ści podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183) umożliwiający wykonywanie 

przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie 

tramwajem czynności związanych z ich wydawaniem, zamiesz-

czaniem danych i informacji w bazie danych oraz składanie za-

mówień na wykonanie praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie 

tramwajem.”; 

8) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kie-

rowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia 

na kierowanie tramwajem, spowodowana została zmianami admi-

nistracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć 

opłatę za wydanie lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane 

do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.”; 

9) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w 

zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkole-

nie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o 

którym mowa w art. 9, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio 

kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii 

prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkol-

nych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres 

ten wynosi 12 miesięcy.”; 

10) w art. 22: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



4 

 

 

„3) w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy – w 

okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o 

uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii: 

1) C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania decyzji o zatrzyma-

niu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii B oraz w przypadku zawieszenia tych uprawnień; 

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania de-

cyzji o zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w za-

kresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, 

D1 lub D oraz w przypadku zawieszenia tych uprawnień.”; 

11) w art. 23: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teore-

tycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej 

pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, przez instruktora lub wykła-

dowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szko-

lenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzami-

nu wewnętrznego.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. Część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 4, 

w przypadku zajęć przeprowadzonych w sposób określony w ust. 3, 

przeprowadza się po zakończeniu zajęć teoretycznych.”; 

12) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania mo-

torowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania 

tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej 

egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o któ-

rych mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, 

oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, 

o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń 

sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.”; 

13) w art. 24 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) posiadającym adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ru-

chu o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a–c, dokonywaną przez 

odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego 

przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – nie dotyczy 

tramwaju;”; 

14) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Instruktor, niezależnie od dokumentów wymaganych od kierującego pojaz-

dem, jest obowiązany posiadać i okazywać na żądanie organów kontroli ru-

chu drogowego, właściwego starosty sprawującego nadzór nad szkoleniem, a 

także osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdem legity-

mację instruktora.”; 
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15) w art. 26: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowa-

nia tramwajem jest prowadzone przez podmiot wykonujący przewozy 

tramwajem lub upoważniony przez niego ośrodek szkolenia kierowców, 

działający w imieniu i na zasadach określonych dla podmiotu wykonu-

jącego przewozy tramwajem.”, 

b) w ust. 5: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący 

ośrodek szkolenia kierowców – w zakresie, o którym mowa w art. 

23 ust. 2 pkt 1 i 2 – odpowiednio do posiadanych uprawnień;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) instruktor – w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednost-

kę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nad-

zorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem – w zakresie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 

ust. 5 pkt 1 i 2.”; 

16) w art. 27: 

a) w ust. 1:  

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowa-

dzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym 

dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu 

oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierw-

szych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;”, 

– dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kur-

su, który zawiera terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycz-

nych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych za-

jęć;”, 

– uchyla się pkt 3 i 4, 

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego lub ćwiczeń 

sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Osobie, o której mowa w art. 23a, zaświadczenie, o którym mowa w 

ust. 4, wydaje się jeżeli osoba ta:  

1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zaję-

ciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, i uzyskała pozy-

tywny wynik egzaminu wewnętrznego, lub  

2) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zaję-

ciach, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 2 i 4, i uzyskała pozy-

tywny wynik ćwiczeń sprawdzających.”, 
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d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywa-

nie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 

pkt 1, w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu 

elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektro-

nicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzone-

go profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-

bliczne.”; 

17) w art. 31 w ust. 1: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystą-

pić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie 

poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w 

zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli:”, 

b) uchyla się pkt 2, 

c) w pkt 3: 

– w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej 

poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wy-

magań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy 

czym:”, 

– w lit. c tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„– uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie pra-

wa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym speł-

nianie dodatkowych wymagań, 

– uzyskiwania uprawnień instruktorów,”, 

d) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szko-

lenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwier-

dzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz”; 

18) w art. 32 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) szczegółowy program oraz szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób pro-

wadzenia: 

a) szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania 

motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, 

b) szkolenia: 

– kandydatów na instruktorów i instruktorów, 

– kandydatów na wykładowców i wykładowców, 

c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładow-

ców;”; 

19) w art. 33:  

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w 

brzmieniu: 
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„d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób 

ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, 

którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa 

jazdy kategorii T;”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa 

jazdy kategorii: 

1) A – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w 

zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2; 

2) B, C lub D – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpo-

wiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1; 

3) C+E lub D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w za-

kresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie 

prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E; 

4) B+E, C+E lub D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia 

w zakresie prawa jazdy kategorii T; 

5) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jaz-

dy kategorii D oraz prawo jazdy kategorii D+E – wpisuje z urzędu 

uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.”; 

20) w art. 35: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdza-

jące spełnianie dodatkowych wymagań – odpowiednio do zakresu po-

siadanego poświadczenia;”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, posiadający poświadczenie 

potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa 

jazdy kategorii A, B, C i D lub podmiot wykonujący przewozy tramwa-

jem – w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o 

uprawnienie do kierowania tramwajem, lub wojewódzki ośrodek ruchu 

drogowego spełniający wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 

3–5, w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty 

doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c i zapewnia udział w 

warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom 

oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsz-

tatach.”; 

21) w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która 

ukończyła kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców i uzyska-

ła uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana 

uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”; 

22) w art. 38: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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 „1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz 

posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla 

kandydatów na instruktorów lub wykładowców;”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Starosta, wpisując osobę do ewidencji wykładowców w zakresie pra-

wa jazdy kategorii: 

1) A – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w 

zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2; 

2) B, C lub D – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpo-

wiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1; 

3) C+E lub D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w za-

kresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie 

prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E; 

4) B+E, C+E lub D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia 

w zakresie prawa jazdy kategorii T; 

5) C+E posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakre-

sie prawa jazdy kategorii D – wpisuje z urzędu uprawnienia do 

szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.”, 

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o 

których mowa w art. 35 ust. 6;”, 

d) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która 

uzyskała uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym była-

by obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego. 

7. Wymóg, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do wykła-

dowcy uznaje się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik 

egzaminu sprawdzającego kwalifikacje instruktora.”; 

23) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

„Art. 38a. W przypadku instruktora lub wykładowcy, posiadającego upraw-

nienia egzaminatora, obowiązek, o którym mowa w art. 37 ust. 1 

pkt 2 oraz w art. 38 ust. 5 pkt 2, uznaje się za spełniony także po 

dostarczeniu staroście, w terminie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 

3 lub art. 38 ust. 5 pkt 3, zaświadczenia lub kopii zaświadczenia 

potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, o których mowa w 

art. 62 ust. 3.”;  

24) w art. 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów, o którym 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, przeprowadza komisja egzaminacyjna po-

wołana przez wojewodę.”, 

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Na egzaminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania 

egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez mi-
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nistra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania za-

warte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
2)

). 

8. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, podmiot 

organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzami-

nacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z 

informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”; 

25) w art. 44 w ust. 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,”; 

26) w art. 45: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmie-

niu: 

„4) naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b.”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 

1 pkt 1;”; 

27) w art. 46:  

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy, który 

dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, po-

nowny wpis do ewidencji może być dokonany:  

1) nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o 

skreśleniu stała się ostateczna, oraz  

2) po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 

pkt 7, z wynikiem pozytywnym.”,  

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Starosta kieruje osobę, o której mowa w ust. 5, na egzamin, o którym 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis 

do ewidencji instruktorów. Skierowanie można wydać po upływie co 

najmniej 1,5 roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z ewidencji 

instruktorów lub wykładowców stała się ostateczna. 

7. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze 

względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis 

do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia 

zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6.”; 

28) w art. 50: 

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub 

w stosunku do której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym, 

                                                 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. 

Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 473 i 908 oraz z 2013 r. poz. 1474. 
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o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1, informacji o ukończeniu takiego 

szkolenia – nie dotyczy części teoretycznej egzaminu państwowego;”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy 

kategorii: 

1) A1 – jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego 

w zakresie prawa jazdy kategorii AM; 

2) A2 – jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego 

w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub AM; 

3) A – jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego 

w zakresie prawa jazdy kategorii A2, A1 lub AM;  

4) B, B+E, C, C+E, D lub D+E – jest odpowiednio uprawniona do 

przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy 

kategorii B1, C1, C1+E, D1 lub D1+E oraz do przystąpienia do 

egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.”;  

29) w art. 51:  

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bez-

piecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym 

uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które 

ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, 

pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego 

pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:  

1) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 

3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-

ści podmiotów realizujących zadania publiczne zintegrowanego z 

systemem, o którym mowa w art. 16a, oraz  

2) przy użyciu pytań egzaminacyjnych składających się ze scenariu-

szy, wizualizacji i opisów zatwierdzonych przez ministra właści-

wego do spraw transportu. 

2b. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wi-

zualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 

transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią in-

formację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej.”; 

30) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest 

uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.”; 

31) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

„Art. 52a. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik z części teore-

tycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin 
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udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, wraz z 

informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”; 

32) w art. 53:  

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy ka-

tegorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzamino-

wanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kie-

rowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowa-

nie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są po-

jazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy 

przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powo-

łując komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regional-

nych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, na ich 

wniosek, a w razie braku takich organizacji – przedstawicieli ogólnopol-

skich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażają-

cych wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamó-

wienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie 

ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.”; 

33) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egza-

minowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o 

wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części prak-

tycznej egzaminu państwowego. 

2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o któ-

rym mowa w ust. 1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz 

zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki 

ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczo-

nym terminem egzaminu.  

3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być 

przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie 

udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie 

zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o któ-

rym mowa w ust. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części 

egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego 

jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców. 

4. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkole-

nia kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten 

sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu pań-

stwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egza-

minu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek 

szkolenia kierowców, który go udostępnia.”; 

34) po art. 54 dodaje się art. 54a i art. 54b w brzmieniu: 
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„Art. 54a. 1. Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, w przypadku pojaz-

du ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 53 ust. 

4a, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd.  

2. Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, powinno odpowiadać 

warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 oraz pozwalać na rejestrację przebiegu eg-

zaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla po-

trzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z wykorzysta-

niem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych. 

3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowa-

nym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia 

bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. 

Art. 54b. Ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z prze-

biegu praktycznej części egzaminu państwowego przeprowadzo-

nego pojazdem tego ośrodka nie może rozpowszechniać tego zapi-

su.”; 

35) w art. 56: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Egzamin państwowy na prawo jazdy przeprowadza egzaminator za-

trudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, z 

zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 i art. 61 ust. 3 pkt 3.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Egzamin państwowy w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem 

przeprowadza egzaminator posiadający uprawnienie do egzaminowania 

w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem, z zastrzeżeniem art. 

55 ust. 3 i art. 61 ust. 3 pkt 3.”; 

36) w rozdziale 9 po art. 57 dodaje się art. 57a–57d w brzmieniu:  

„Art. 57a. 1. Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do 

spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stoso-

wanych na egzaminie państwowym oraz na egzaminach, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 

7. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do 

spraw transportu; 

2) sekretarz – przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

transportu; 

3) członkowie – właściwi specjaliści co najmniej w zakresie: 

a) bezpieczeństwa ruchu drogowego – w tym zasad uzy-

skiwania uprawnień do kierowania pojazdami, 

b) zdrowia – w tym medycyny ratunkowej, 

c) dydaktyki i metodyki nauczania,  

d) psychologii, 

e) języka polskiego. 
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3. Komisja, o której mowa w ust. 1: 

1) przygotowuje lub weryfikuje, na zlecenie ministra właściwego 

do spraw transportu, scenariusze, wizualizacje i opisy wcho-

dzące w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egza-

minie państwowym, oraz pytania egzaminacyjne stosowane 

na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 

ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7; 

2) weryfikuje scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w 

skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie pań-

stwowym przekazane przez podmioty zewnętrzne oraz przez 

osoby prywatne; 

3) rekomenduje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do 

spraw transportu zweryfikowane scenariusze, wizualizacje i 

opisy, o których mowa w pkt 1 i 2. 

4. Minister właściwy do spraw transportu po otrzymaniu rekomenda-

cji zatwierdza pytania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1.  

5. Komisja, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie regulaminu 

określonego przez ministra właściwego do spraw transportu. 

6. Propozycje scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w 

skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie pań-

stwowym mogą być przekazywane komisji, o której mowa w ust. 

1, przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne. 

7. W przypadku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizua-

lizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych sto-

sowanych na egzaminie państwowym, przekazanych przez pod-

mioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne komisja wystawia 

zaświadczenie o zatwierdzeniu poszczególnych scenariuszy, wi-

zualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych 

przez ministra właściwego do spraw transportu. 

8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7, może być wykorzysty-

wane do celów marketingowych, ze wskazaniem scenariuszy, wi-

zualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, 

których dotyczy. Prawo do wykorzystania zaświadczenia do celów 

marketingowych przysługuje wyłącznie podmiotom zewnętrznym 

i osobom prywatnym, którym je wydano, i nie może być zbyte, 

wynajęte, wydzierżawione lub w inny sposób udostępnione pod-

miotom i osobom trzecim. 

9. Podmiotom zewnętrznym i osobom prywatnym, które przekazały 

propozycje scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w 

skład pytań egzaminacyjnych nie przysługuje wynagrodzenie za 

przesłane propozycje ani wynagrodzenie za wykorzystanie prze-

słanych propozycji podczas egzaminów państwowych.  

10. Osobom wchodzącym w skład komisji, o której mowa w ust. 1, 

przysługuje wynagrodzenie za pracę w komisji.  

11. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budże-

tu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie dzia-
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łalności komisji, o której mowa w ust. 1, jej obsługę oraz na wy-

nagrodzenia osób wchodzących w jej skład.  

Art. 57b. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego dokonuje, z za-

chowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, wyboru dostawcy systemu teleinforma-

tycznego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1. 

Art. 57c. 1. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przekazują 1,5% opłaty za 

przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego do 

budżetu państwa. 

2. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego obowiązane są do przeka-

zania części opłaty, o której mowa w ust. 1, do 10. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono część teo-

retyczną egzaminu państwowego. 

3. Od nieterminowo przekazanych środków pobiera się odsetki za 

zwłokę, w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulo-

wanie zobowiązań podatkowych. 

4. Do należności z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz odse-

tek za zwłokę stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749, z późn. zm.
3)

), z tym że uprawnienia organów podatko-

wych przysługują ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

5. Ściągnięcie należności następuje na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.
4)

) – w zakresie eg-

zekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

Art. 57d. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporzą-

dzenia: 

1) szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której 

mowa w art. 57a ust. 1; 

2) szczegółowe zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizu-

alizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyj-

nych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; 

3) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfi-

kacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory do-

kumentów z tym związane; 

4) rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsłu-

gi oraz sposób ich ustalania; 

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się od-

powiednio: 

                                                 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r, poz. 1101, 

1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183 i 567. 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166, 

1342 i 1529, z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 379 i 567. 

http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.849724&full=1
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1) potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i 

językowego pytań egzaminacyjnych zatwierdzanych przez 

ministra właściwego do spraw transportu, 

2) potrzebę zapewnienia przejrzystości i określoności przekazy-

wanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wcho-

dzących w skład pytań egzaminacyjnych, a także ujednolice-

nia stosowanych w tym zakresie dokumentów; 

3) potrzebę sprawnego i obiektywnego procesu weryfikacji 

przekazywanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opi-

sów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, a także 

ujednolicenia stosowanych w tym zakresie dokumentów; 

4) koszty funkcjonowania komisji, koszty sporządzania, weryfi-

kacji i przekazywania do zatwierdzenia scenariuszy, wizuali-

zacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych z 

uwzględnieniem ich łącznej liczby i nakładu pracy członków 

komisji.”; 

37) w art. 58 uchyla się ust. 4; 

38) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi kurs kwalifikacyjny, o któ-

rym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6, w zakresie poszczególnych kategorii prawa 

jazdy, a w przypadku pozwolenia na kierowanie tramwajem – we współpra-

cy z podmiotem wykonującym przewozy tramwajem.”; 

39) w art. 63 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzy-

skała uprawnienia egzaminatora w tym samym roku, w którym byłaby obo-

wiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”; 

40) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu: 

„Art. 63a. W przypadku egzaminatora posiadającego uprawnienia instruktora 

lub wykładowcy obowiązek, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2, 

uznaje się za spełniony także po dostarczeniu marszałkowi woje-

wództwa, w trybie art. 63 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia lub kopii za-

świadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, o któ-

rych mowa w art. 35 ust. 6.”;  

41) w art. 64: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą posiadać co najmniej 10-

letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy lub 3-

letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na pozwolenie na kie-

rowanie tramwajem.”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. Na egzaminie, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, stosuje się pyta-

nia egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez 

ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania 

zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

7b. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, pod-

miot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania eg-

zaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, 

wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”; 

42) w art. 66 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób: 

a) organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory sto-

sowanych dokumentów, 

b) organizacji i przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory sto-

sowanych dokumentów, 

c) organizacji obiegu oraz postępowania z dokumentami dotyczącymi osób 

przystępujących do egzaminu państwowego oraz do kursu kwalifikacyj-

nego, 

d) prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowe-

go;”; 

43) w art. 68 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w 

sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.”; 

44) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów 

państwowych w zakresie uzyskiwania uprawnień określonej kategorii prawa 

jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest zawieszane przez mar-

szałka województwa do czasu usunięcia uchybień.”; 

45) w art. 71: 

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przeprowadzenie egzaminu w przypadkach określonych w art. 57,”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora ze względu, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być doko-

nany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.”;  

46) w art. 82 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli 

był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba 

poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub 

art. 157 § 1 Kodeksu karnego;”; 

47) w art. 92 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykro-

czenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie 

mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu 

orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;”; 

48) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która 

kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwier-

dzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem 

organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinar-

nym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawo-

mocnienia się rozstrzygnięcia.”;  

49) w art. 99:  

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie 

którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mo-

wa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódz-

kiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 3 lit. b i d.”; 

50) w art. 102:  

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 

tramwajem – jeżeli dokument ten został przesłany przez organy kontroli 

ruchu drogowego;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tram-

wajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu 

opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwo-

lenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, wa-

runkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem 

jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifi-

kacji.”; 

51) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu: 

 „Art. 104a. 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano 

dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w 

trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym, ulegają zawieszeniu na okres od dnia 

zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania 

postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, których uprawnienia zostały 

zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do 

kierowania pojazdami.”; 

52) w art. 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, mogą być prowadzone z osobami niepo-

siadającymi uprawnień do kierowania pojazdem, o ile osoba prowadząca za-

jęcia posiada uprawnienia instruktora lub jest instruktorem techniki jazdy od 

co najmniej 3 lat.”; 

53) w art. 119 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
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„5a. Na egzaminie, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, stosuje się pytania eg-

zaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w te-

ście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-

blicznej. 

5b. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik części teoretycznej eg-

zaminu, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu py-

tania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, 

wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”; 

54) w art. 122 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, 

art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 

3–5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1–4 i 

7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1–3, 6 i 7, art. 47 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1 i 3, 

art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1–3, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 

1 i 3 oraz art. 109 ust. 1–4;”; 

55) w art. 125 w pkt 10 w lit. d w art. 100b w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowe-

go, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w po-

stępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

11 lit. e;”; 

56) w art. 128 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Dostosowanie infrastruktury, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, obejmuje rów-

nież pojazdy służące do nauki jazdy. Do czasu dostosowania infrastruktury 

dopuszcza się prowadzenie szkolenia na poszczególne kategorie prawa jazdy 

pojazdami, które spełniały wymagania techniczne przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, a nie spełniają obecnych wymagań.”. 

 

Art. 2. 

1. Postępowania rozpoczęte na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym i niezakończone w dniu wejścia w życie ustawy 

prowadzi się na dotychczasowych zasadach. 

2. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym i niezakończonych w dniu 

wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 3. 

Przepis art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą ma zastosowanie do osób wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po dniu wejścia w życie ustawy. 
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Art. 4. 

1. W stosunku do osób, które w dniu 1 stycznia 2015 r. są uczestnikami szkolenia, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 prowadzonego w for-

mie kursu, stosuje się przepis art. 23a ustawy zmienianej w art. 1, pod warun-

kiem uzyskania przez te osoby pozytywnego wyniku części teoretycznej egzami-

nu państwowego. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z czę-

ści teoretycznej egzaminu państwowego, kontynuują szkolenie na dotychczaso-

wych zasadach. 

 

Art. 5. 

1. Bazy pytań egzaminacyjnych stosowane w dniu wejścia w życie ustawy na eg-

zaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 

117 ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1 uznaje się za spełniające wymagania 

określone odpowiednio w art. 39 ust. 7, art. 64 ust. 7a oraz w art. 119 ust. 5a 

ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie zatwierdzenia przez ministra właściwego 

do spraw transportu. 

2. Pytania stosowane na egzaminie państwowym w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy uznaje się za spełniające wymagania określone w art. 51 ust. 2a pkt 2 

ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie zatwierdzenia przez ministra właściwego 

do spraw transportu nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia powołania komisji, o 

której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Wojewodowie przekazują komisji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w 

art. 1, bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych w dniu wejścia w życie niniej-

szej ustawy, na egzaminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy zmie-

nianej w art. 1, w terminie miesiąca od daty powołania komisji. 

4. Operator systemu teleinformatycznego stosowanego przez wojewódzkie ośrodki 

ruchu drogowego do przeprowadzania egzaminu państwowego przekazuje komi-

sji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1, nieodpłatnie wraz upo-

ważnieniem do stosowania podczas egzaminu państwowego, wszystkie pytania 

stosowane dotychczas na egzaminie państwowym w terminie miesiąca od daty 

powołania komisji. 

 

Art. 6. 

Przepisy art. 33 ust. 3a i art. 38 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się także w 

przypadku osób wpisanych do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców w 

dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 7. 

Przepis art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą ma zastosowanie do oceny stanów faktycznych, co do których w dniu wejścia 

w życie ustawy toczy się postępowanie administracyjne lub sądowo-administracyjne. 
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Art. 8. 

Wymóg, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmie-

niu nadanym niniejszą ustawą, dotyczy obu części egzaminu, o którym mowa w art. 

51 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

Art. 9. 

Minister właściwy do spraw transportu udostępnia w formie elektronicznej na stronie 

internetowej ministerstwa pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie, o którym 

mowa w art. 51 ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż 6 miesięcy od dnia powo-

łania komisji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1. 

 

Art. 10. 

Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję, o której mowa w art. 57a 

ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 11.  

Systemy teleinformatyczne wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego stosowane w 

dniu wejścia w życie ustawy mogą być wykorzystywane do dnia podpisania przez 

wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego umowy z dostawcą, o którym mowa w art. 

57b ustawy zmienianej w art. 1, oraz wdrożenia nowego systemu teleinformatyczne-

go, nie dłużej jednak niż do dnia 3 stycznia 2016 r., pod warunkiem spełniania przez 

ten system wszystkich wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 1.  

 

Art. 12. 

1. Do dnia 3 stycznia 2016 r. osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 

99 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a, b i d ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązana 

do:  

1) poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skie-

rowaniu; 

2) przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzecze-

nia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 

skierowaniu. 

2. Do dnia 3 stycznia 2016 r. starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu 

kierowcy lub osoby kierującej tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, 

o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 
5)

). Kierowca 

lub osoba kierująca tramwajem skierowani na egzamin państwowy przystępują 

do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1.  

 

                                                 
5) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 

2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486 i 529. 
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Art. 13. 

Postępowania wszczęte i niezakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

prowadzone na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym w odniesieniu do osób, które nie były sprawcami wy-

padków drogowych, podlegają umorzeniu. 

 

Art. 14. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 i 3, art. 

40 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do 

dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 

20 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy 

zmienianej w art. 1 jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy. 

 

Art. 15.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 4–6, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogło-

szenia; 

2) art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2015 r.  

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


