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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  

oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

 

(druk nr 36) 

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

151, z późn. zm.) 

 
Art. 125. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

pkt 1-7 pominięte 
 8)  w art. 80d: 

a) w ust. 4: 
– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i 
art. 150 ust. 1;", 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
"4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, 

art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 
ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 
pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a 
także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)", 

[b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
"6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 

3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 
14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 
ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym i w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
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r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), nie może 
przekroczyć równowartości w złotych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu 
średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.", 

c)  w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
"1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 

82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 
1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 
pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 
6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym i w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;";] 

<b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 

ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 
6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, 
art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro 
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy 
Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.”, 

c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, 

art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 
14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, 
art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;”;> 

 9) w art. 97a dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
"2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia 

okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której 
mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
stanowi podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
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posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D i D+E."; 

10) w dziale IV: 
a) tytuł otrzymuje brzmienie: 

"Bezpieczeństwo ruchu drogowego", 
b) uchyla się rozdział 1, 
c) w art. 100a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. W ewidencji gromadzi się także dane o: 
1) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły 

naruszenie, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

2) instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się 
o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na 
kierowanie tramwajem; 

3) egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania 
pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

4) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących 
szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania 
pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

5) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu 
ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem; 

6) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w 
zakresie psychologii transportu; 

7) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w 
zakresie psychologii transportu; 

8) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy; 
9) instruktorach techniki jazdy; 
10) ośrodkach egzaminacyjnych.", 

d)  art. 100b otrzymuje brzmienie: 
"Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których 

mowa w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1: 
1) imię i nazwisko; 
2) datę i miejsce urodzenia; 
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 
nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało 
ten dokument; 

4) adres zamieszkania; 
5) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; 
6) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego 

cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia; 
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7) datę ważności uprawnienia; 
8) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 
9) ograniczenia dotyczące uprawnienia; 
10) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie; 
11) dotyczące: 

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz 
jego zwrócenia - serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i 
datę zwrócenia, 

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia - serię i numer 
dokumentu, datę cofnięcia i datę przywrócenia, 

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego 
odnalezienia - serię i numer dokumentu, datę utraty i datę 
odnalezienia, 

d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów - datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia 
zakazu, 

e) informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących 
naruszenia przepisów ruchu drogowego - data 
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, liczba punktów 
otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, 
godzina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, 
marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie, 

f) okresu próbnego i jego przedłużenia - datę rozpoczęcia i datę 
przedłużenia tego okresu, 

g) skierowania na kurs reedukacyjny - datę skierowania na kurs 
i datę jego zakończenia, 

h) dokumentu z państwa Unii Europejskiej wymienionego na 
polskie krajowe prawo jazdy - w tym państwa wydania i 
numeru dokumentu, 

i) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po 
użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do 
alkoholu - datę popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

12) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w 
przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych, a także okres, 
na jaki zostało ono wydane; 

13) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o której 
mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym; 

14) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 
potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym 
mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym; 
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15) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie; 
16) numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie; 
17) numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie; 
18) numer ewidencyjny egzaminatora, który prowadził egzamin 

państwowy; 
19) numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził 

szkolenie; 
20) numer ewidencyjny uprawnionego lekarza, który wydał 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem; 

21) zakres, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; 

22) numer ewidencyjny uprawnionego psychologa, który wydał 
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem; 

23) zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o 
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem; 

24) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym 
przeprowadzono egzamin państwowy; 

25) zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym; 

26) informacje o wydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami - serię, numer oraz datę i 
przyczynę wydania wtórnika. 

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 
100a ust. 3 pkt 2, 3, 5, 7 i 9: 
1) imię i nazwisko; 
2) datę i miejsce urodzenia; 
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 
nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten 
dokument; 

4) numer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, 
egzaminatora, lekarza, psychologa lub instruktora techniki jazdy; 

5) zakres posiadanych uprawnień; 
6) datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie 

odpowiednich uprawnień; 
7) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji; 
8) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji 

lub rejestru. 
3. W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 

100a ust. 3 pkt 4, 6, 8 i 10: 
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1) nazwę; 
2) oznaczenie adresu siedziby; 
3) numer ewidencyjny; 
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON); 
5) wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności; 
6) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji; 
7) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji 

lub rejestru. 
4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji: 

1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, 
niezwłocznie po wydaniu tych dokumentów, w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1-10 oraz pkt 11 lit. f i h; 

2) odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka 
organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub 
Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania 
dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania 
pojazdami, prokurator lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu 
czynności - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a; 

3) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, 
niezwłocznie po wydaniu decyzji - w zakresie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 11 lit. b i g; 

4) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń 
- w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c; 

5) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia - w 
zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i; 

6) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu 
drogowego, prokurator lub sąd - w zakresie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 11 lit. e; 

[7) odpowiednio upoważniony przez ministra właściwego do spraw 
transportu wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub Szef 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o 
przewozie towarów niebezpiecznych - w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 12;] 

<7) odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie 
towarów niebezpiecznych – w zakresie, o którym mowa w ust. 
1 pkt 12;> 

8) wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - w 
zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13; 
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9) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 
39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w 
zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14; 

10) starosta - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15-18 i 20-26; 
11) wojewoda - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19. 

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze 
teletransmisji: 
1) starosta - w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 

pkt 2; 
2) wojewoda - w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 

3 pkt 9; 
3) marszałek województwa - w odniesieniu do osób, o których 

mowa w art. 100a ust. 3 pkt 3, 5 i 7. 
6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze 

teletransmisji: 
1) starosta - w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a 

ust. 3 pkt 4; 
2) wojewoda - w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 

100a ust. 3 pkt 8; 
3) marszałek województwa - w zakresie jednostek wymienionych w 

art. 100a ust. 3 pkt 6 i 10. 
7. Dane, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli 
skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informację o 
zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego 
Rejestru Karnego; 

2) ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w 
art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami; 

3) ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usunięciu odpowiednio z 
ewidencji lub rejestru po upływie określonych w nich dat. 

8. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby 
ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w 
art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.", 

e) w art. 100c: 
– w ust. 1: 

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
"Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w takim zakresie, w jakim są 
one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:", 

- - w pkt 13 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w 
brzmieniu: 
"14) marszałkowi województwa; 
15) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.", 
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– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której 

one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń 
teletransmisji danych."; 

– ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświadczenia, 

dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, 
w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą 
swój uzasadniony interes prawny.", 

f) w art. 100e: 
– w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) szczegółowy sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 100c ust. 
2;", 

– w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
"3a) bezpieczeństwo danych;", 

g) uchyla się rozdział 2 i 2b, 
h) w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Do zadań ośrodka należy: 
1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem; 
3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących 
pojazdami; 

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych; 
5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla 

egzaminatorów; 
6) prowadzenie kursów: 

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla 
uczniów ubiegających się o kartę rowerową, 

b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i 

przeciwdziałania narkomanii; 
7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową; 
8) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w 

zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i 
instruktorów; 

9) inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i 
transportu drogowego.", 

i) w art. 119 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
"2. Przychodami ośrodka są: 

1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1; 
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2) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3. 
3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu: 

1) bieżącego utrzymania ośrodka; 
2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1; 
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117; 
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze 

województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i 
podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe 
wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.", 

j) uchyla się rozdział 4; 
pkt 11-18 pominięte 
 

[Art. 135. 
Do dnia 31 grudnia 2012 r. skierowanie na badanie: 

1)  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.); 

2) psychologiczne w przypadku gdy kierujący przekroczył liczbę 24 otrzymanych 
punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego następuje na podstawie 
informacji przekazanych przez Policję.] 

 
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 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 1 stycznia 2013 r. 
następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 1 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.] 

<3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 19 stycznia 
2013 r. następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 
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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. 137. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, 
art. 94 ust. 4, art. 100, 115, 115l, 123, 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie, nie 
dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie wzoru krajowego prawa jazdy 
oraz karty motorowerowej zachowują moc do dnia 18 stycznia 2013 r.] 

<Art. 137. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, 
art. 94 ust. 4, art. 100 ust. 2, art. 115, art. 115l, art. 123, art. 125 oraz art. 127 ust. 4 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień 
określonych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy.> 

 
[Art. 139. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 
2) 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. 91-

95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 
i 4, art. 100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 pkt 10 lit. g w 
zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13-
16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.; 

3) art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 lit. a, a także art. 13 
ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.; 

4) 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 po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.> 
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 

 
Art. 80d. 

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje: 
1)  dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1-3 i ust. 6a - nieodpłatnie; 
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5 - odpłatnie. 

2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej 
"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 
3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty 

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 7: 

1) przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 
2) sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 
3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w 

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 
3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów 
podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

4. Przychodami Funduszu są: 
1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 
2)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 

150 ust. 1; 
3) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

4)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 
15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 
103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 
ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g 
ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 
r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.); 

[4a) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367);] 
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<4a) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 
i Nr 244, poz. 1454);> 

5)  odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub 
uiszczanych opłat ewidencyjnych; 

6)  odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych; 

7)  inne przychody. 
4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których 

mowa w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. 
zm.) - w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 
utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 
ewidencji kierowców. 

[6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 
82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 
ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 
109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), nie 
może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu 
średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania rozporządzenia, o 
którym mowa w ust. 7.] 

<6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, 
art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także w art. 39g 
ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie 
może przekroczyć równowartości w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu 
kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.> 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w 
drodze rozporządzenia: 

[1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 
ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 
ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 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. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 
103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 
124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 
39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 26 
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ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz 
sposób jej wnoszenia;] 

<1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, 
art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także w art. 
39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w 
art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;> 

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)  wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 
pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności: 
1) przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 
2) zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie 

jest uzależnione od jej uiszczenia; 
3) koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 
4)  terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 
uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 

 
Art. 129. 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i 
jego kontrolowanie należą do zadań Policji. 

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 
do: 

1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 
korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

[2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 
używaniem, zaświadczenia, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to 
ubezpieczenie;] 

<2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i 
jego używaniem, zaświadczenia, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki 
za to ubezpieczenie;> 

2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o 
którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko 
osoby nim kierującej; 

2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 
zezwolenia; 
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3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku 
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu 
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie 
do alkoholu; 

4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub 
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas 
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku; 

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów 
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty 
kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz 
Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 
2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 
oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 
3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1); 

7) wydawania poleceń: 
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub 

zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie 
drogi, 

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 
8) uniemożliwienia: 

a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi 
zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi 
albo naruszają wymagania ochrony środowiska, 

c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki 
za to ubezpieczenie, 

d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania 
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia 
wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a) używania urządzeń rejestrujących; 
10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a 

ust. 1-3; 
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11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych 
z tym przewozem; 

12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 
wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 

13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 
kierującego pojazdem; 

13a) występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby 
posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający 
kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej 
osoby; 

14) pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 
zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 
obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i 
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź 
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, 
oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 
wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 
ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 
policjantów określone w ust. 2. 

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży 
Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. 

4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej pojazdu, jeżeli: 

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma 
możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych 
dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, 
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie 
składki tego ubezpieczenia; 

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 
uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo 
wypisu z tego zezwolenia. 

5. (uchylony). 
 


