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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 

(druk nr 787) 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 

2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) 

 

Art. 3. 

1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod 

względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków: 

1)   posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, 

nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz 

odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem; 

2)   odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy; 

3)   zdaje egzamin państwowy. 

2. Kierującym pojazdem może być również osoba, która odbywa szkolenie w ramach 

kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa 

w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708), i jest sprawna pod względem 

fizycznym i psychicznym. 

3. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. 

<3a. Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym 

do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z 

wyjątkiem: 

1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D; 

2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa 

jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata; 
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3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w 

wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej 

rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów 

słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.> 

4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu 

stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym 

lub pojazdem zaprzęgowym. 

Art. 56. 

1. Egzamin państwowy jest organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. 

2. Egzamin państwowy na prawo jazdy przeprowadza egzaminator zatrudniony przez 

dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 i art. 

61 ust. 3 pkt 3. 

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. 

3. Egzamin państwowy jest przeprowadzany za opłatą, która stanowi dochód wojewódzkiego 

ośrodka ruchu drogowego. 

4. 
(23)

 Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą 

prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się 

osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o 

którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1. 

5. 
(24)

 Tworzy się internetową bazę informacji o pojazdach, o których mowa w art. 24 pkt 2. 

W bazie tej wskazuje się ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się 

dany pojazd. 

6. 
(25)

 Minister właściwy do spraw gospodarki wyznacza, spośród jednostek organizacyjnych 

jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiot właściwy do prowadzenia i 

aktualizowania internetowej bazy, o której mowa w ust. 5, oraz zapewnia z części budżetu 

państwa, której jest dysponentem, środki na jej prowadzenie. 

<7. Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu 

drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu 
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językowo-migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem 

części egzaminu, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1. 

8. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego stwarza tłumaczowi języka migowego lub 

systemu językowo-migowego, którego zapewni sobie osoba składająca egzamin, 

możliwość pomocy tej osobie  podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z 

wyłączeniem części egzaminu, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1.> 

 


