
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 

(druk nr 813 ) 

 

 

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, 650 i 728) 

 

Art. 11. 

1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: 

1)   osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej 

kategorii; 

2)   uzyskała orzeczenie: 

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T; 

3)   odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 

4)   zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii; 

5)   uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przy czym że: 

a)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w 

każdym roku kalendarzowym: 

–  ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo 

–  z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo 

b)  przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje 

więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno 

przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo 
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c)  przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na 

swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo 

d)  przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie 

studia lub naukę w szkole [.] <;> 

<6) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy oświadcza, że: 

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem 

sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie 

tramwajem, 

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.> 

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 

za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 

3. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osiągnięcia wymaganego minimalnego 

wieku do kierowania pojazdami określonych kategorii, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

mogą otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem wynikającym z możliwości prowadzenia 

określonego pojazdu. 

4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy: 

1)   kategorii C1, C, D1 lub D - jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 

4, określonych dla prawa jazdy kategorii B; 

2)   kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - jest spełnienie wymagań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii B, C1, C, 

D1 lub D. 

5. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie między 21. a 23. rokiem życia 

otrzymują prawo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wykonywania regularnych 

przewozów osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km. 

6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana 

decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 

lub 3, jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem. 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 4 stosuje się do pozwolenia wojskowego. 
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Art. 16. 

1. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane, na wniosek osoby zainteresowanej, 

za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę. Do wydawania 

pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje się przepisy art. 12 ust. 1 i odpowiednio art. 

13 ust. 4 i 5. 

2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane osobie, która: 

1)   osiągnęła wiek wymagany do kierowania tramwajem; 

2)   uzyskała orzeczenie: 

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem; 

3)   odbyła wymagane szkolenie; 

4)   zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania pozwolenia [.] <;> 

<5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy oświadcza, że: 

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.> 

3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż 

na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia 

psychologicznego, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany przez starostę po 

przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 

2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2. 

5. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany, za opłatą, o której 

mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, w formie wymiany tego 

dokumentu. Do wymiany pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje się przepisy ust. 

1-3. 

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. 


