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Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 340) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 

zmierza do uregulowania trzech kategorii zagadnień, które wymagają pilnej interwencji 

prawodawcy.  

Pierwsza kwestia dotyczy utrzymania uprawnień do wykonywania badań 

psychologicznych w zakresie psychologii transportu, posiadanych przez psychologów przed 

dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami. 

Do dnia 19 stycznia 2013 r. (data wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami), 

kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania takich badań wynikały z art. 124a ust. 9 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Z dniem tym art. 124a Prawa o ruchu 

drogowym utracił moc, a zastąpił go art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami. 

Różnica między obydwu przepisami polega na tym, że o ile dotychczasowa regulacja 

posługiwała się wymogiem posiadania przez uprawnioną osobę prawa wykonywania zawodu 

psychologa, o tyle w nowym stanie prawnym mowa jest o posiadaniu tytułu zawodowego 

magistra uzyskanego na kierunku psychologia.  

Praktyczną konsekwencją takiej zmiany jest pozbawienie uprawnień do prowadzenia 

badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu kategorii osób, które posiadają 

prawo do wykonywania zawodu psychologa, nie mając tytułu zawodowego magistra na 

kierunku psychologia. W świetle bowiem art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o 

zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, prawo do wykonywania 

zawodu psychologa mają także osoby, które posiadają dyplom magistra filozofii 

chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 roku lub dyplom magistra filozofii 
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chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 

1992 r. 

Problemem, który wymaga rozwiązania ustawowego jest także kwestia wymogu 

ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu. Warunek ten, jako 

przesłanka wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w 

zakresie psychologii transportu, obowiązuje zarówno w poprzednim (art. 124a Prawa o ruchu 

drogowym), jak i nowym (art. 87 ustawy o kierujących pojazdami) stanie prawnym. Nowa 

regulacja pozbawiła jednak ich uprawnień grupę psychologów transportu zwolnionych z 

obowiązku ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu. Zgodnie 

bowiem z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 

swobodzie działalności gospodarczej, z wymogu tego zwolnione zostały osoby posiadające 

ważny wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie 

psychologii transportu w dniu 21 sierpnia 2004 r. 

Z dniem 19 stycznia 2013 r. (wejście w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami) sytuacja prawna dwóch opisanych wyżej kategorii podmiotów, 

dotychczas wpisanych do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w 

zakresie psychologii transportu prowadzonej na podstawie art. 124a Prawa o ruchu 

drogowym, uległa zmianie na gorsze. 

Zgodnie z art. 130 ust. 1 i 3 ustawy o kierujących pojazdami, dotychczasowe 

ewidencje zostały z mocy prawa przekształcone w ewidencje, o których mowa w nowych 

przepisach, a wpisy dokonane przed dniem ich wejścia w życie zachowały ważność.  

W myśl jednak art. 130 ust. 4, organ prowadzący ewidencję jest obowiązany, w 

terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, wezwać osobę 

tam wpisaną do przedłożenia aktualnych danych, od których uzależnia się wpis do ewidencji. 

Dane takie należy przedłożyć w ciągu miesiąca, pod rygorem skreślenia z ewidencji. 

Skreślenie z ewidencji, a tym samym pozbawienie prawa wykonywania 

dotychczasowego zawodu psychologów nie posiadających dyplomu magistra psychologii lub 

ukończonych studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu, może zostać 

 świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego uznane sprzeczne z art. 2 Konstytucji RP, 

jako naruszające zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa oraz ochrony 

praw niewadliwie nabytych. 

Aby rozwiązać opisany wyżej problem, zaproponowano dodanie do art. 130 ustawy 

o kierujących pojazdami ust. 10, na postawie którego osoby wpisane do ewidencji 
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psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu 

prowadzonej na podstawie art. 124a Prawa o ruchu drogowym, zostaną uznane za spełniające 

wymagania wynikające z nowej regulacji (art. 1 pkt 3 noweli). 

Druga kwestia, której dotyczy niniejsza nowela, odnosi się do uznawalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznych praw jazdy, które nie spełniają 

obowiązujących w naszym kraju wymogów formalnych. 

Zgodnie o kierujących pojazdami, dokumentem stwierdzającym posiadanie 

uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów 

składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane za granicą: 

- międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, 

podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., 

- krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu 

drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., 

- krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

W noweli zaproponowano, aby katalog ten rozszerzyć o krajowe prawo jazdy 

określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Dzięki 

takiemu zabiegowi, w Polsce uznawane będą prawa jazdy wydawane przez państwa, które nie 

są członkami Unii Europejskiej ani stronami żadnej z wymienionych Konwencji. 

Trzecim zagadnieniem uregulowanym w noweli jest zmiana ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym polegająca na rozszerzeniu zakresu kompetencji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 

Drogowego o organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, 

której stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz przepisami wykonawczymi do tej umowy (art. 2 

noweli). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zmiana stanowi konsekwencję Umowy 

między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił 

zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

umożliwi żołnierzom amerykańskim zdawanie egzaminów na prawo jazdy w Polsce.  

Ostatnia kwestia dotyczy korekty legislacyjnej art. 4 ustawy z dnia 10 października 

2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w 

zakresie art. 3 ust. 1 pkt 1d ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 
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Przepisowi temu należy nadać inne oznaczenie, ponieważ pkt 1d został do art. 3 ust. 1 ustawy 

o Inspekcji Handlowej wcześniejszą nowelizacją. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia b.r. pochodziła 

z przedłożenia komisyjnego. Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Infrastruktury Za 

przyjęciem ustawy głosowało 440 posłów, przy braku głosów przeciw i jednym 

wstrzymującym się.  

 

III. Uwagi. 

1) W myśl ust. 10 dodawanego do art. 130 ustawy o kierujących pojazdami (art. 1 pkt 3 

noweli), osoby wpisane do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w 

zakresie psychologii transportu prowadzonej na podstawie art. 124a ust. 9 pkt 4 ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym, zostają uznane za spełniające wymagania wynikające z art. 87 ust. 

2 pkt 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami począwszy od dnia 19 stycznia 2013 r. (data 

wejścia w życie tej ostatniej).  

Przepis ten, interpretowany zgodnie z ratio legis wyrażonym w uzasadnieniu do projektu 

ustawy (respektowanie zasady ochrony praw nabytych osób wpsianych do ewidencji przed 

zmianą prawa), może powodować wątpliwości co do jego zgodności z rzeczywistym 

zamiarem ustawodawcy.  

W myśl art. 130 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, organ prowadzący ewidencję 

psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu jest 

obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, 

wezwać osobę tam wpisaną do przedłożenia aktualnych danych, od których uzależnia się wpis 

do ewidencji. Dane takie należy przedłożyć w ciągu miesiąca, pod rygorem skreślenia z 

ewidencji (art. 130 ust. 5).  

Zważywszy, że ustawa o kierujących pojazdami weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., 

terminy określone w art. 130 ust. 4 i 5 mają się ku końcowi, a większość osób, których 

ochronie służyć ma analizowana nowela, mogła zostać z ewidencji skreślona. Z kolei art. 130 

ust. 10 nie stanowi podstawy przywrócenia ich do ewidencji, stwierdzając jedynie, że osoby 

wpisane do „starej” ewidencji spełniają warunki wpisu do ewidencji „nowej”.  

Taka regulacja byłaby wystarczająca w stosunku do osób pozostających w dotychczasowej 

ewidencji, ze względu na treść art. 130 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami stanowiącego, 
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że dotychczasowe wpisy do ewidencji dokonane przed dniem jej wejścia w życie zachowują 

ważność.  

Sprawa komplikuje się jednak, jeżeli – tak jak ma to miejsce w sytuacji podmiotów, którym 

służy analizowana nowela – istnieje grupa osób skreślonych z ewidencji na skutek braku 

odpowiedniego przepisu przejściowego. Ta kategoria podmiotów nie zostanie ponownie 

wpisana do ewidencji, gdyż przywrócono jej tylko prawo do ubiegania się o ponowny wpis. 

Wątpliwości interpretacyjne mogą się także pojawić po stronie marszałków województw, jako 

organów prowadzących ewidencje psychologów uprawnionych do wykonywania badań w 

zakresie psychologii transportu. Nie wiadomo bowiem, czy w związku ze zmienionym stanem 

prawnym powinni oni informować adresatów noweli o konieczności składania wniosków o 

ponowny wpis, czy wznawiać postępowanie w tych sprawach, dokonywać wpisów z urzędu, 

czy też podejmować inne czynności.  

Aby uniknąć tego rodzaju problemów, rozważyć należy wprowadzenie do ustawy przepisu 

przejściowego jednoznacznie przesądzającego, że decyzje o skreśleniu z ewidencji osób, 

których dotyczy ustawa, tracą moc z dniem jej wejścia w życie. 

Propozycja poprawki: 

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc decyzje o skreśleniu z ewidencji, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, wydane w stosunku do osób 

wpisanych w dniu jej wejścia w życie do ewidencji, o której mowa w art. 124a ust. 9 pkt 4 

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

 

2) W art. 2 noweli rozszerzono zakres kompetencji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 

Drogowego o organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, 

której stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz przepisami wykonawczymi do tej umowy. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe 

oraz rozporządzenia. W świetle takiej regulacji przepisy wykonawcze do umowy 

międzynarodowej mogą stanowić źródło prawa tylko wówczas, gdy są częścią samej umowy, 

albo - gdy umowa wymaga wykonania – są polskimi aktami prawa powszechnie 

obowiązującego. W każdym z tych wypadków zbędne jest ich powoływanie, jako aktów 

prawa obowiązujących obok umowy. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 2, w pkt 3a skreśla się wyrazy „, oraz przepisami wykonawczymi do tej umowy” 

 

 

III. Poprawka o charakterze doprecyzowującym. 

w art. 2, w pkt 3a po wyrazie „egzaminów” dodaje się wyraz „państwowych” 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 


