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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 340) 

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

151, z późn. zm.) 

Art. 4. 
1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, 

pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i 
przyczepy lub naczepy jest: 

1) wydane w kraju: 
a) prawo jazdy, 
b) pozwolenie wojskowe, 
c) międzynarodowe prawo jazdy; 

2) wydane za granicą: 
a) międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, 

podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 
321 i 322), 

b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu 
drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. 
Nr 5, poz. 40 i 44), 

c) 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[;]<,> 

<d) krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną 
jest Rzeczpospolita Polska;> 

3) zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy 
międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 
10 ust. 3. 

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne 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, jeżeli na terytorium 
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któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na 
stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem. 

 
Art. 5. 

1. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia 
do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem 
pojazdów: 

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) w ruchu międzynarodowym na terytorium: 

a) państw-stron Konwencji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b - z wyjątkiem 
kierowania motorowerem lub ciągnikiem rolniczym, 

b) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - z wyjątkiem 
kierowania ciągnikiem rolniczym. 

2. Pozwolenie wojskowe, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdza posiadanie 
przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej i żołnierza służby kandydackiej 
uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym, zespołem pojazdów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdem pobranym w ramach świadczeń na 
rzecz obrony. 

3. Międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza 
posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem 
pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym. 
Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy. 

4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie 
uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub 
czasowego pobytu. 

5. Zagraniczny dokument wojskowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, stwierdza 
posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie określonym w umowach międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. 

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem 
silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane 
przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy. 

 
<Art. 5a. 

Krajowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. d, stwierdza posiadanie 
uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
zakresie określonym w tym prawie jazdy i umowie międzynarodowej, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska.> 
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Art. 130. 

1. Ewidencje, o których mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 115j ust. 2 
pkt 4 i art. 124a ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym, zostają przekształcone w ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 
ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy. 

2. Rejestr uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostaje przekształcony 
w ewidencję, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 5. 

3. Wpisy w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w ust. 
2, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność. 

4. Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, 
art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy w terminie 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejścia w 
życie ustawy do odpowiedniej ewidencji, o której mowa w ust. 1, do przedłożenia 
aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tych ewidencjach. 

5. Osoba wezwana do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych 
umieszczonych w ewidencji, w trybie, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązana 
przedłożyć te informacje, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, pod 
rygorem skreślenia z ewidencji. 

6. Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 
ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 
spełniającą wymagania, o których mowa w: 

1) art. 33 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do 
prowadzenia zajęć; 

2) art. 33 ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności posiadanej legitymacji instruktora; 
3) art. 37 ust. 1 pkt 1 - przez okres roku od dnia wejścia w życie ustawy. 

7. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 110 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 
spełniającą wymagania, o których mowa w: 

1) art. 58 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do 
przeprowadzania egzaminów państwowych; 

2) art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i 
orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

3) art. 63 ust. 1 pkt 2 - do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 
uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka 
ruchu drogowego na podstawie dotychczasowych przepisów. 

8. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 115j 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - w zakresie dotychczas 
posiadanych uprawnień do prowadzenia ćwiczeń praktycznych w ośrodku doskonalenia 
techniki jazdy. 
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9. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru uprawnionych lekarzy, o 
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których 
mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3. 

<10. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 
124a ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 
uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2.> 

 
[Art. 135b. 

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

<Art. 135b. 
W stosunku do jednostek, o których mowa w art. 109 ust. 5 i 6, warunki określone w art. 
106 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 
2016 r.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137 i 1448) 

Art. 117. 
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; 

<3a) 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;> 

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; 
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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. 
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na 

działalność, o której mowa w ust. 1 i 2. 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 października 2012 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O RUCHU 

DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1448) 

 
[Art. 4. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1219, z późn. zm.) w art. 3 w ust, 1 po pkt 1c dodaje się pkt Id w brzmieniu: 

"1d) kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 
konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 
wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448),".] 

<Art. 4. 
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1219, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 1 po pkt 1d dodaje się pkt 1e w brzmieniu: 

„1e) kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 
konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia 
spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 
1448);”.> 

 

 

 


