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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

(druk nr 787) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ma jednoznacznie przesądzić, że 

całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do 

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

określonymi w ustawie. 

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu noweli, „przy obecnym stanie techniki, także 

uwzględniając doświadczenia wielu państw w których osoby niesłyszące mogą być 

kierowcami ciężarówek i doświadczenia z polskich dróg, po których osoby jeżdżą prowadząc 

ciężarówki na zagranicznych tablicach rejestracyjnych – brak jest uzasadnienia do 

utrzymywania w Polsce obecnego zakazu, dyskryminującego pewną grupę osób 

niepełnosprawnych.”. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, osoba niepełnosprawna pod 

względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. 

Z kolei wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców stanowi w załączniku 

nr 3, że ubytek częściowy albo całkowity słuchu nie stanowi przeciwwskazania zdrowotnego 

do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy 

kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. 
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W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii 

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem - konieczne 

jest zachowanie możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co 

oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu 

lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego. 

W noweli zaproponowano dodanie do art. 3 ustawy o kierujących pojazdami ust. 3a, w 

świetle którego całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie będzie 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; 

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. 

Prawo jazdy kategorii C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o 

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem 

autobusu oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower i 

czterokołowiec lekki). Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdem 

samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem 

autobusu oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 

Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym 

konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości 

nieprzekraczającej 8 m oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Z kolei 

prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania autobusem oraz pojazdami określonymi dla 

prawa jazdy kategorii AM. 

Na podstawie art. 56 ust. 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami, 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, wojewódzki 

ośrodek ruchu drogowego zapewni nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub 

systemu językowo-migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z 
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wyłączeniem jego części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego 

wyboru. Ponadto, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego będzie obowiązany stworzyć 

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 teoretycznej egzaminu. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 61. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. pochodziła 

z przedłożenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji (druk sejmowy nr 2090, wpłynął do 

Marszałka Sejmu w dniu 23 marca 2017 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania w 

Komisji Infrastruktury, która powołała do jego rozpatrzenia podkomisję. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


