BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 498)

U S T A W A z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i
1005)
Art. 32b.
1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje,
odmawia wydania, zmienia, cofa świadectwo kierowcy lub zawiesza wydawanie
świadectw kierowców.
2. Świadectwo kierowcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, posiadającego licencję
wspólnotową, złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej.
3. Świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy wydaje się przedsiębiorcy
na okres do 5 lat.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) kopię licencji wspólnotowej;
[2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań, o
których mowa w art. 39a;]
<2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopię:
a) karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z
aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy albo
b) prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym
wpisem kodu 95;>
3) kserokopię dokumentu tożsamości;
4) kserokopię prawa jazdy;
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-25) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.
5a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany w postaci
elektronicznej, załączniki, o których mowa w ust. 5, składa się również w postaci
elektronicznej.
6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, oraz danych zawartych w
dokumentach, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepis art. 14 ust. 1.
7. Do wygaśnięcia świadectwa kierowcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
wygaśnięcia licencji.
Art. 39a.
1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę,
jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
[– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie
przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną
przyśpieszoną,]
<– D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie
przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną
przyśpieszoną,>
<– D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,>
c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią
kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
[2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;]
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-3<2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,
określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;>
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;
5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej
"kwalifikacją";
6) ukończyła szkolenie okresowe.
[1a. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia
może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na
liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.]
2. (uchylony).
[3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za
utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów,
jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
b) z miejsca zakupu lub odbioru;
7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego
pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.]
<3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3–6, nie stosuje się do kierowcy
pojazdu:
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-41) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
2) wykorzystywanego lub kontrolowanego przez siły zbrojne, gdy przewóz jest
wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;
3) wykorzystywanego lub kontrolowanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki
ochrony

przeciwpożarowej

lub

jednostki

odpowiedzialne

za

utrzymanie

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, gdy przewóz jest wykonywany w związku
z zadaniami powierzonymi tym służbom;
4) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów,
instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym
do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego,
który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;
5) do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest
prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum
obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z
której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest
głównym zajęciem kierowcy;
6) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w
tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy
humanitarnej;
7) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji
zawodowej,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,
d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy
osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej
lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do
szkolenia
– pod warunkiem, że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego
przewozu drogowego osób lub rzeczy;
8) wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;
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-59) wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych
kierowcy do jego pracy – pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym
zajęciem kierowcy;
10) wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności
gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma
charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
11) który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo
rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w
ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi
część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100
km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.>
<4. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu,
do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B
lub B+E.>
<Art. 39aa.
1. Szkolenie osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy lub wykonujących
przewóz drogowy na stanowisku kierowcy jest prowadzone przez:
1) ośrodek szkolenia – w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyśpieszonej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego, w zakresie bloku
programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C
i C+E lub D1, D1+E, D i D+E;
2) szkołę ponadpodstawową, prowadzącą kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), przewiduje przygotowanie do
uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – w ramach
kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii
prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E;
3) szkołę, o której mowa w pkt 2, albo placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2
pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzące
kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o
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-6której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania
kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – w ramach kwalifikacji
wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1,
C1+E, C i C+E;
4) szkołę, o której mowa w pkt 2, albo placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2
pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzące kurs
umiejętności zawodowych w zakresie tej części efektów kształcenia wyodrębnionej w
ramach kwalifikacji, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
46 ust. 1 tej ustawy, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – w ramach kwalifikacji wstępnej w
zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C
i C+E.
2. Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy może być
prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w ramach szkolenia
okresowego w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii
prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 w:
1) pkt 1 – prowadzi szkolenia w formie stacjonarnej lub w formie nauczania na
odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;
2) pkt 2–4 – prowadzi szkolenia w formie dziennej lub w formie stacjonarnej, o których
mowa odpowiednio w art. 4 pkt 29a i 29b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe.
4. Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych
i Internetu jest prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek
szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku
programowego.
5. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia nie może zlecić prowadzenia szkolenia
ośrodkowi szkolenia należącemu do innego przedsiębiorcy.

Art. 39b.
[1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:
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-71) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten
fakt, lub
2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać

przewozy

na

rzecz

podmiotu

mającego

siedzibę

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy.
<1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy
zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami, zwany dalej „profilem kierowcy zawodowego”, niemająca
przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy, która:
1) zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt lub
3) nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.>

uwaga:
w ust. 1a nieaktualna metryka promulgacyjna
1a. W przypadku kandydatów do szkoły oraz uczniów szkoły prowadzącej kształcenie w
zawodzie, [dla których] <dla którego> podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378
oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)], przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym, [spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3] <spełnienie
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-8wymogu braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w ust. 1>, następuje również na
podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5
stycznia

2011

r.

o

kierujących

pojazdami,

oraz

na

podstawie

orzeczenia

psychologicznego, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami.
1b. W

przypadku

kandydatów

na

kwalifikacyjny

kurs

zawodowy

i

słuchaczy

kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
[dla których] <dla której> podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania
kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania
pojazdem silnikowym, [spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3]
<pełnienie wymogu braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w ust. 1>, następuje
również na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia
psychologicznego, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami.
2. Kierowca

obowiązany

jest

uzyskać

kwalifikację,

odpowiednio

do

pojazdu

samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków
programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
3. Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
Art. 39b1.
1. Zajęcia, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są w formie:
[1) zajęć szkolnych dla uczniów - w szkole, jeżeli w programie nauczania jest przewidziane
uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy, albo]
<1) zajęć szkolnych dla uczniów albo zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego
kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych – w szkole albo placówce lub
centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2–4, jeżeli w programie nauczania
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na stanowisku kierowcy, albo>
2) kursu kwalifikacyjnego - w ośrodku szkolenia.
<1a. Zajęcia w zakresie kwalifikacji mogą być częściowo prowadzone w formie
nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
1b. Ośrodek szkolenia prowadzący kwalifikację w formie nauczania na odległość z
wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest obowiązany przeprowadzić
pozostałe

zajęcia

w

formie

stacjonarnej

przy

wykorzystaniu

posiadanej

infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia.
1c. Ośrodek szkolenia prowadzący kwalifikację w formie stacjonarnej jest obowiązany
przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy
wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia.>
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, o których mowa w art. 39b ust. 3, obejmują:
1) kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa, w tym:
a) znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa
pojazdu,
b) umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
c) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
d) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
e) umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku;
2) kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących
wykonywania transportu drogowego;
3) kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w
tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
4) kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku
firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
[3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są:
1) przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zakończeniu zajęć szkolnych dla uczniów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie albo egzaminu zawodowego, albo
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trzyosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", powołaną przez wojewodę.]
<3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, są przeprowadzane w
wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu odpowiednio zajęć
szkolnych dla uczniów, zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego kursu
zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych albo po zakończeniu kursu
kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem ust. 3a.>
d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
<3a. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, są przeprowadzane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237), zwaną
dalej „okręgową komisją egzaminacyjną”, w ramach egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu zawodowego dla uczniów szkół, o których
mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2, oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 3, przystępujących po raz pierwszy
bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych albo zakończeniu zajęć realizowanych
w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu zawodowego.
3b. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadza się:
1) w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie
rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej;
2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu
drogowego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami.
3c. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, przeprowadza się w formie pisemnej w postaci
papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.>
[4. W skład komisji mogą wchodzić osoby, które:
1) posiadają wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne z zakresu
motoryzacji lub transportu;
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majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
3) spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art.
39i ust. 1 pkt 4.
5. Co najmniej jedna z osób - członków komisji, dodatkowo:
1) jest obowiązana posiadać uprawnienia instruktora lub egzaminatora w zakresie kategorii
prawa jazdy odpowiedniej do kategorii realizowanego bloku programowego, o którym
mowa w art. 39b ust. 2, albo
2) powinna być przedstawicielem organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającej
przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.]
[6. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są na podstawie
pytań pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra
właściwego do spraw transportu.]
<6. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane w
wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, przeprowadza egzaminator, o którym
mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, na
podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez
ministra właściwego do spraw transportu.>
<6a. Pytania, o których mowa w ust. 6, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.>
[7. Katalog pytań testowych obejmuje zagadnienia, o których mowa w ust. 2.
8. Za przeprowadzenie testu członkom komisji, przysługuje wynagrodzenie, którego koszt
ponosi ośrodek szkolenia.]
<7. Katalog pytań testowych obejmuje zagadnienia, o których mowa w ust. 2, i zawiera
nie więcej niż 1500 pytań.
8. Za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 39b ust. 3,
przeprowadzonego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, pobiera się opłatę,
która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.>
[9. Ośrodek szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia przeprowadzanie przez
komisję testu kwalifikacyjnego, zapewniając odpowiednie warunki lokalowe.]
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<1.> Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o
którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami
samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi
uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą
lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się
odpowiednio.
<2. Do uzyskania

kwalifikacji uzupełniającej

lub

kwalifikacji

uzupełniającej

przyśpieszonej może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego.>

[Art. 39c.
1. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej, wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację świadectwo kwalifikacji
zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.
2. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji oraz dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej, przekazują do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach
określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1.]

<Art. 39c.
1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego
pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, albo dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej wydają osobie, która złożyła test kwalifikacyjny z wynikiem
pozytywnym,

świadectwo

kwalifikacji

zawodowej

potwierdzające

uzyskanie

odpowiedniej kwalifikacji.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego
pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, albo dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej przekazują do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i
na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym, informacje dotyczące złożenia z wynikiem pozytywnym lub
negatywnym

testu

kwalifikacyjnego

oraz

wydania

zawodowej.
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informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po
złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.
4. Wojewoda niezwłocznie po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej
na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyśpieszonej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:
1) w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów wydanych na podstawie
art. 39i ust. 1 pkt 2 lub
2) przez

przedsiębiorcę

nieposiadającego

wpisu

w

rejestrze

przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru
– cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji
kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.
5.

Dyrektor

okręgowej

komisji

egzaminacyjnej

niezwłocznie

po

otrzymaniu

zawiadomienia o stwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o
którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, że:
1) kształcenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego
określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E było prowadzone przez
szkołę, placówkę lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2–4, w
mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów wydanych na podstawie art.
39i ust. 1 pkt 2 lub
2) kształcenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego
określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E było prowadzone przez
szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, o której mowa w art. 4 pkt 28a lit. a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo placówkę lub centrum, o
których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, nieuprawnione do prowadzenia tego
kształcenia
– cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji
kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.>
<Art. 39c1.
1. Organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy lub prawo jazdy z wpisem kodu 95
wymienia informacje z właściwym organem państwa członkowskiego Unii
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- 14 Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państwa

członkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o wydanych lub cofniętych świadectwach kwalifikacji
zawodowej oraz o wydanych lub unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy.
2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, w zakresie wydanego lub cofniętego
świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz wydanej lub unieważnionej karty
kwalifikacji kierowcy przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację
Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje wyłącznie w
drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku gdy użycie
elektronicznej sieci nie byłoby możliwe, potwierdzenie danych i wymiana informacji
może nastąpić w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej w postaci
papierowej lub elektronicznej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w
elektronicznej sieci.>
Art. 39d.
[1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten
fakt;
2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.]
<1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy
zawodowego, która:
1) zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt lub
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Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.>
2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa
kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie
okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
3. Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.
<3a. Szkolenie okresowe może być częściowo prowadzone w formie nauczania na
odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
3b. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie nauczania na odległość
z

wykorzystaniem

technik

komputerowych

i

Internetu

jest

obowiązany

przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu
posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia.
3c. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie stacjonarnej jest
obowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia
przy

wykorzystaniu

posiadanej

infrastruktury,

zgłoszonej

do

rejestru

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.>
4. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków
programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
5. Kierowca,

który

zaprzestał

wykonywania

przewozu

drogowego

przez

okres

uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przed ponownym
przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie
okresowe.
[6. Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest
posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może
ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.]
<6. Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący
przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa
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szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.>

Art. 39e.
1. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach
szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie
szkolenia okresowego.
<1a. Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej następuje przez wprowadzenie
informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po
ukończeniu przez osobę wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.>
2. Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany:
[1) przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka
szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, informację
o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego;]
<1) przesłać wojewodzie, przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców,
informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach kursu
kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego lub informację o terminie, czasie i
miejscu rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego oraz informację o prowadzeniu
szkolenia

w

formie

nauczania

na

odległość

z

wykorzystaniem

technik

komputerowych i Internetu, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;>
2) prowadzić

dokumentację

odpowiednio

kursu

kwalifikacyjnego

oraz

szkolenia

okresowego;
[3) przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia
szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego
jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument,
d) adres zamieszkania,
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f) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
g) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia
potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia, o którym mowa w art. 39d
ust. 3 pkt 2.]
<3) przesłać wojewodzie, przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców, dane
dotyczące osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny, szkolenie okresowe lub moduł
szkolenia okresowego, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.>
<2a. W momencie wykonywania czynności, o której mowa w ust. 2 pkt 1, następuje
automatyczne wygenerowanie numeru kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia
okresowego w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję
kierowców.>
[3. Kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji
kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dane osób, którym wydał świadectwo;
4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz
danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w postaci elektronicznej,
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.]

[Art. 39f.
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego
krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a
ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6.
2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określa art. 15 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
3. Dla kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
posiadającego prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującego lub
zamierzającego wykonywać przewóz drogowy rzeczy na rzecz przedsiębiorcy mającego
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzeniem spełnienia wymagań, o
których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, jest świadectwo kierowcy.
4. Kierowcy

niebędącemu

obywatelem

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej,

posiadającemu prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującemu lub
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siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał kwalifikację wstępną lub
ukończył szkolenie okresowe i ubiega się o wpis do prawa jazdy potwierdzający spełnienie
wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1, właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania starosta, w trybie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami, wymienia posiadane przez niego prawo jazdy
zagraniczne na polskie prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te
wymagania. Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złożenie przez
przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym kierowcą,
który będzie wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe.
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. W przypadku osoby nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i niewykonującej przewozów na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wymagania, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, uznaje
się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy
aktualny wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
9. W przypadku osoby zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującej
przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę za granicą wymagania, o których mowa w
art. 39a ust. 1 pkt 6, uznaje się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w
karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzający ukończenie szkolenia
okresowego w

innym

państwie członkowskim Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.]

<Art. 39f.
1. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1
pkt 5 i 6 oraz art. 39b2 ust. 1, jest wydane w:
1) Rzeczypospolitej Polskiej z aktualnym wpisem kodu 95:
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b) karta kwalifikacji kierowcy;
2) innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95:
a) krajowe prawo jazdy,
b) karta kwalifikacji kierowcy,
c) świadectwo kierowcy w zakresie przewozu drogowego rzeczy.
2. Karta kwalifikacji kierowcy oraz prawo jazdy z wpisem kodu 95 wydane w
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzają ponadto spełnienie wymagań, o których
mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4, w okresie ważności wpisu.
3. Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest
obowiązany uzyskać wpis potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w
art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio w pkt 5 i 6 oraz art. 39b2 ust. 1, w:
1) polskim krajowym prawie jazdy albo
2) karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy
z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej
kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.
4. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa art. 15 i art. 15a
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.>

Art. 39g.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia.
2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia
wymagania określone dla tej działalności;
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a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do
zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć teoretycznych,
[b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora
nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,
c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora
techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w
oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust.
11 pkt 2;]
< b)

osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia

instruktora, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami – w zakresie zajęć praktycznych,
c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora
techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami – podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych
prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i
urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2;>
3) posiada:
a) warunki lokalowe,
b) wyposażenie dydaktyczne,
c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,
e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania;
4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów.
3. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
3a. Wojewoda prostuje z urzędu wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
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złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła
zmiana tych danych.
4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile jest
wymagany;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza:
1) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
[2) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki jazdy
oraz wykładowców;]
<2) kopie

dokumentów

potwierdzających

wiedzę

i

kwalifikacje

instruktorów,

instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;>
3) kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu
dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i
posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w ust. 11 pkt 1, lub
dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2,
wraz z kopią certyfikatu;
4) dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez
pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę
samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym.
6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie o
następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym.".
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1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz pełnionej funkcji.
7a. Wojewoda

wydaje

z

urzędu

zaświadczenie

o

dokonaniu

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia umieszcza się dane
przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on
inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze.
9. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera:
1) opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa;
2) opłatę ewidencyjną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji
kierowców.
10. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców dane o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - na zasadach określonych w art. 100ac
ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - na
zasadach i w terminach określonych w przepisach tej ustawy.
11. Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d, jeśli:
1) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o
którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub
[2) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych,
spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12,
posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim
systemie akredytacji.]
<2) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych,
spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12,
posiadające ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim
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urządzenie.>
12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie, o
którym mowa w ust. 11 pkt 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia wykorzystania
podczas szkolenia urządzeń spełniających jednolite wymagania.

Art. 39h.
1. Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje wojewoda.
2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:
1) przeprowadza kontrolę w zakresie:
a) spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2,
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia,
c) dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;
2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin
ich usunięcia;
3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz
wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia, jeżeli przedsiębiorca:
a) złożył oświadczenie oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o którym
mowa w art. 39g ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym,
b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia w wyznaczonym przez wojewodę terminie,
c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
ośrodka szkolenia.
<2a.

Wojewoda,

planując

lub

przeprowadzając

kontrolę

ośrodka

szkolenia,

współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i
okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie
kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy
uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku
szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy
wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy
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pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy
wynikającej z ewidencji czasu pracy.>
3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia jest:
1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami przeprowadzania zajęć, o
których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 2,
b) w sposób niezgodny z programem szkolenia,
c) pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w art. 39i ust. 1
pkt 1;
2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1;
3) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym;
4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1[.] <;>
<5) wielokrotne

prowadzenie

szkolenia

w

formie

nauczania

na

odległość

z

wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu przed upływem 3 lat
nieprzerwanej

działalności

gospodarczej

w

zakresie

prowadzenia

ośrodka

szkolenia.>
3a. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3b. W przypadku wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka
szkolenia, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w stosunku do przedsiębiorcy, który wykonuje
działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów
działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu
wykreśla się także przedsiębiorcę z tych rejestrów działalności regulowanej.
3c. Wojewoda wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o
wykreśleniu przedsiębiorcy.
4. Dane o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców na zasadach
określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym.
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1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia,
o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych,
wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;
2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji
wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej przyśpieszonej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach
szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2;
3) szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;
4) szczegółowe wymagania wobec członków komisji, sposób ich powoływania oraz wysokość
ich wynagrodzenia, które nie może być wyższe niż 400 zł za egzamin;
5) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;
6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej

przyśpieszonej

i

szkolenia

okresowego;
7) (uchylony);
8) wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu
uwzględnia odpowiednio:
1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także potrzebę
zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzania kursów i
zajęć;
2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konieczność
obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji wstępnej i
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie transportu drogowego;
3) konieczność

zapewnienia

ujednoliconych

procedur

przeprowadzania

testów

kwalifikacyjnych;
4) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykształcenia i okresu praktyki
zawodowej członków komisji w zakresie odpowiadającym wymaganej wiedzy dotyczącej
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związanych z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych przez komisję;
5) zakres danych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przez kierowcę wykonującego
przewóz drogowy wymagań ustawy, w szczególności w zakresie badań lekarskich i
psychologicznych, ukończonych szkoleń, posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem
samochodowym, organów właściwych i podmiotów uprawnionych do wydawania
świadectwa kwalifikacji zawodowej;
6) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, dotyczących kandydatów
na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy, podmiotów uprawnionych do
przeprowadzania kursów i zajęć, organów właściwych w sprawach wpisu do rejestru, a
także przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokumentów związanych z uzyskiwaniem
kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych;
7) potrzebę zapewnienia należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem przez
ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia
okresowego;
8) (uchylony);
9) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia oraz wysokość kosztów związanych z weryfikacją
dokumentów.]
<Art. 39i.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek
szkolenia, o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej,
warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w
trakcie szkolenia;
2) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia:
a) kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
b) szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć, o których mowa
w art. 39d ust. 3;
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- 27 3) szczegółowe wymagania dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik
komputerowych i Internetu oraz warunki jego utrzymania;
4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia zajęć w formie nauczania
na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;
5) zakres tematyczny i liczbę godzin zajęć, które można prowadzić w formie nauczania
na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;
6) rodzaje szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego oraz
liczbę godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć
kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną
uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną i szkolenie
okresowe;
7) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów
kwalifikacyjnych;
8) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:
a) postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji

wstępnej

przyśpieszonej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego,
b) prowadzenia dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;
9) wzory dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;
10) wysokość opłaty za:
a) wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,
przy czym jego wysokość nie może przekroczyć 600 zł,
b) przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, przy czym jej wysokość nie może
przekroczyć 60 zł.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
transportu uwzględnia odpowiednio:
1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, a także potrzebę zapewnienia należytych wymagań
organizacyjno-technicznych przeprowadzania kursów i zajęć;
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- 28 2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
konieczność obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie transportu
drogowego;
3) zakres wymagań dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik
komputerowych i Internetu;
4) możliwości prowadzenia konkretnych tematów w formie nauczania na odległość z
wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;
5) zakres merytoryczny szkoleń, które można zaliczyć na poczet kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji

wstępnej

przyśpieszonej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, i ich
wymiar godzinowy;
6) konieczność

zapewnienia

ujednoliconych

procedur

przeprowadzania

testów

kwalifikacyjnych;
7) potrzebę zapewnienia sprawności procedur administracyjnych i należytej ochrony
dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;
8) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji

wstępnej

przyśpieszonej,

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego,
dotyczących kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz
drogowy, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kursów i zajęć, organów
właściwych w sprawach wpisu do rejestru, a także przepisy Unii Europejskiej w
zakresie dokumentów związanych z uzyskiwaniem tych kwalifikacji i szkoleń
okresowych;
9) wysokość

rzeczywistych

przedsiębiorców

kosztów

prowadzących

związanych

ośrodek

z

szkolenia

prowadzeniem
oraz

wysokość

rejestru
kosztów

związanych z weryfikacją dokumentów i wydawaniem dokumentów;
10) wysokość

rzeczywistych

kosztów

związanych

z

kwalifikacyjnych.>
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1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym
w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zwanej dalej "Kodeksem pracy".
3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
[5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem
wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a
każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia
szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji
zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.]
6. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, wykonują lekarze uprawnieni do
wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy,
posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na
kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.
<7. Lekarz uprawniony, o którym mowa w ust. 6, po przeprowadzeniu badania
lekarskiego, o którym mowa w ust. 1, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie i
przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych
w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dane
osoby, której wydał to orzeczenie.>

Art. 39k.
1. Kierowca

wykonujący

przeprowadzanym

w

przewóz
celu

drogowy

stwierdzenia

podlega
istnienia

badaniom
lub

braku

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
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- 30 2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3
i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
[4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem
wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a
każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia
szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji
zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.]
<5. Uprawniony psycholog, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami, po przeprowadzeniu badania psychologicznego, o
którym mowa w ust. 1, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne i
przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych
w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dane
osoby, której wydał to orzeczenie.>

Art. 39l.
1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
[3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
a) świadectw kwalifikacji zawodowej,
b) orzeczeń lekarskich i psychologicznych;]
<3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw
kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych;>
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
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których mowa w pkt 3[.] <;>
<6) stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie
szkolenia okresowego.>
2. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty
szkoleń okresowych kierowcy.
3. Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje się za równoznaczne ze
spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych
badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

[Art. 39n.
1. Ustanawia się odznakę "Wzorowy kierowca".
2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, może być nadawana zawodowym kierowcom
wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i wieloletnią bezwypadkową
jazdą.
3. Odznakę "Wzorowy kierowca" nadaje minister właściwy do spraw transportu.
4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki nadawania odznaki "Wzorowy kierowca", tryb przedstawiania wniosków, wzór
odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia, uwzględniając wymogi, jakie powinny
spełniać wnioski o nadanie odznaki oraz kryteria stosowane przy jej nadawaniu.]

Art. 50.
Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola:
a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4
pkt 22,
b) (uchylona),
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
d) (uchylona),
e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
f) (uchylona),
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zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich
oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych,
h) rodzaju używanego paliwa,
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
j) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
k) przestrzegania czasu pracy:
– przedsiębiorców osobiście wykonujących:
-- przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo
Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014
r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR",
-- przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:
-- przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo
Umowa AETR,
-- przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
l)

przestrzegania ustalonych przez radę gminy, a w przypadku miasta stołecznego
Warszawy - Radę Warszawy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych
obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami, o których mowa w art.
11b[;] <,>

< m) dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w art.
39a ust. 1 pkt 5 i art. 39b2, oraz ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 39a ust.
1 pkt 6;>
2) prowadzenie

postępowania

administracyjnego,

w

tym

wydawanie

decyzji

administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych
czynności w niej przewidzianych, w sprawach:
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b) zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz
kabotażowy,
c) formularzy jazdy,
d) zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,
e) świadectw kierowcy,
f) certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10,
g) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2,
h) dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w art.
7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2;
3) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra
właściwego do spraw transportu;
3a) (uchylony);
3b) (uchylony);
3c) (uchylony);
4) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694);
5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ NARUSZEŃ OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW PRZEWOZU
DROGOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 92A UST. 1 USTAWY O TRANSPORCIE
DROGOWYM1), WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA POSZCZEGÓLNE
NARUSZENIA, A W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH NARUSZEŃ NUMER GRUPY
NARUSZEŃ ORAZ WAGA NARUSZEŃ

Lp.

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu

Wysokość

Nr grupy

drogowego, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy o

kary

naruszeń oraz
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pieniężnej w waga naruszeń,
złotych

wskazane w
załączniku I do
rozporządzenia
2016/4032)
(PN - poważne
naruszenie, BPN
- bardzo
poważne
naruszenie,
NN najpoważniejsze
naruszenie)

1

2

3

4

1.

NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE3)

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez

12 000

wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu

11.1 NN

przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji
1.2. Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji
wspólnotowej
w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla
których został udokumentowany wymóg zdolności
finansowej, zgodnie
z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/20094) - za każdy
kolejny ponadliczbowy wypis
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2000

pojazdem niewpisanym do licencji, z wyłączeniem sytuacji,
gdy wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o
nową licencję lub o zmianę licencji przed wykonaniem
przewozu
1.4. Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez

1000

wymaganego zaświadczenia
1.5. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci

800

papierowej lub elektronicznej, organowi, który udzielił
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego lub licencji, zmiany danych, o których mowa
odpowiednio w art. 7a i art. 8 ustawy o transporcie
drogowym1), w wymaganym terminie - za każdą zmianę
1.6. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia 12 000

2.20 BPN

kontroli w całości lub w części

1.7. Nieprzechowywanie lub przechowywanie

10 000

niekompletnych dokumentów i innych nośników
informacji, o których mowa w art. 16a i art. 33a ustawy o
transporcie drogowym1), przez podmioty wymienione w
tych przepisach
1.8. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od przebytej

8000

odległości lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli może to
zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do
naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/20065)
1.9. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci
papierowej lub elektronicznej, organowi, który wydał
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- 36 zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o
transporcie drogowym1), w wymaganym terminie - za
każdą zmianę
1.10. Umieszczanie w liście przewozowym lub innych

3000

dokumentach związanych z przewożonym ładunkiem
danych lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

1.11. Wykonywanie przewozu drogowego w czasie

2000

obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych
rodzajów pojazdów na drogach
1.12. Niewyposażenie kierowcy w dokumenty, o których

500

mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym1) - za
każdy dokument
1.13. Niewskazanie, na żądanie właściwego organu,

5000

zarządzającego transportem, któremu powierzono
kierowanie operacjami transportowymi, poddanymi
kontroli

1.14. Zlecenie przewozu drogowego podmiotowi

10 000

nieposiadającemu uprawnienia do wykonywania przewozu
drogowego,
w szczególności uprawnień wymaganych odpowiednio do
rodzaju wykonywanego przewozu
1.15. Wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub osób
bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub
obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy
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5000>

którym mowa w art. 16c >
2.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO OSÓB6)

2.1. Wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu
regularnego specjalnego bez wymaganego:

1) zezwolenia

8000

2) zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu

8000

11.3 BPN

zbiorowego
3) potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym

8000

transporcie zbiorowym

2.2. Wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu
regularnego specjalnego z naruszeniem warunków
określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu
zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym
dotyczących:

1) dni

2000

2) godzin odjazdu i przyjazdu

500

3) ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych

3000

przystanków

2.3. Wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu
regularnego specjalnego bez obowiązującego rozkładu
jazdy
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2.4. Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym 5000
niż autobus
2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który nie

500

odpowiada wymaganym warunkom technicznym w
zakresie prawidłowego oznakowania lub wyposażenia
pojazdu, przewidzianym dla danego rodzaju
wykonywanego przewozu drogowego
2.6. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem

2000

wykonującym przewóz regularny niezgodnie z cennikiem
opłat podanym do publicznej wiadomości
2.7. Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu 2000
wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd,
z wyłączeniem taksówki
2.8. Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed

1000

rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia
wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego ustawową
zniżkę
2.9. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci

800

papierowej lub elektronicznej, organowi, który udzielił
zezwolenia, zmiany danych, o których mowa w art. 22b ust.
1 ustawy o transporcie drogowym1), w wymaganym
terminie
2.10. Wykonywanie przewozów okazjonalnych w
krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
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- 39 kierowcą z naruszeniem zakazu lub zakazów, o których
mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym1)

2.11. Wykonywanie przewozu okazjonalnego pojazdem

8000

niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w
art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym1), z
zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust.
4b tej ustawy
2.12. Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy

2000

obejmującego wszystkie okresy aktywności kierowcy - za
każdego kierowcę
2.13. Wykonywanie międzynarodowego przewozu

6000

11.6 PN

1) wpisanych wszystkich kierowców

4000

11.6 PN

2) prawidłowej liczby przewożonych pasażerów

2000

11.6 PN

2.15. Wykonywanie przewozu kabotażowego osób na

12 000

drogowego osób bez posiadania w pojeździe ważnego
wymaganego formularza jazdy
2.14. Okazanie przez kierowcę formularza jazdy podczas
wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego
osób, który nie zawiera:

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego
zezwolenia
2.16. Wykonywanie przewozu kabotażowego osób
niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu
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- 40 2.17. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób z

10 000

naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie
drogowym1)
2.18. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób z

40 000

naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o transporcie
drogowym1)

2.19. Nieprzekazanie w wymaganym terminie

do

uprawnionym organom co najmniej jednej z informacji, o

40 000

których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie
drogowym1), lub wyniku weryfikacji, o której mowa w tym
przepisie
2.20. Przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę

40 000

prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób
przewozu osób podmiotowi, który nie posiada
odpowiedniej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1
ustawy o transporcie drogowym1), lub z naruszeniem art. 5e
tej ustawy
2.21. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób bez

40 000

wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2
ustawy o transporcie drogowym1)
2.22. Niezgłoszenie w wymaganym terminie w formie

5000

pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej, przedsiębiorcy prowadzącemu pośrednictwo
przy przewozie osób informacji, o której mowa w art. 27b
ust. 6 ustawy o transporcie drogowym1)

3.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 41 PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH7)
3.1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu

12 000

drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego
zezwolenia
3.2. Wykonywanie międzynarodowego przewozu

12 000

drogowego niezgodnie z przepisami umowy
międzynarodowej8) lub warunkami określonymi w
zezwoleniu
3.3. Wykonywanie międzynarodowego przewozu

5000

drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego
ważnego świadectwa kierowcy
3.4. Wykonywanie międzynarodowego przewozu
drogowego:
1) bez posiadania w pojeździe certyfikatu

12 000

potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich
wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do
ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego
zezwolenia
2) pojazdem niespełniającym warunków określonych

12 000

w certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez pojazd
odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków
dopuszczenia do ruchu
3.5. Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego
zezwolenia
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3.6. Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy

12 000

niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu
3.7. Wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów

3000

szybko psujących się pojazdem niespełniającym warunków
określonych
w umowie o międzynarodowych przewozach szybko
psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych
środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
(ATP)9)

4.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW
4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego

3000

odpadów, w sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane
zezwolenie
4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych

2000

niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez
wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w
przepisach ustawy o odpadach10)
4.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów

10 000

niebezpiecznych przez transportującego odpady bez
wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w
przepisach ustawy o odpadach10)
4.4. Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej

5000

Polskiej bez wymaganego zezwolenia
4.5. Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

12 000

- 43 Polskiej bez wymaganego zezwolenia
4.6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów

12 000

tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
wymaganego zezwolenia

4.7. Wykonywanie przewozu drogowego przez

10 000

transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego
rodzaj transportowanych odpadów, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
4.8. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez

10 000

transportującego odpady bez oznakowania środków
transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach
4.9. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez

10 000

transportującego odpady w sposób umożliwiający kontakt
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż
niebezpieczne
4.10. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez

10 000

transportującego odpady w sposób umożliwiający
mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem
gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości
jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie
4.11. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez
transportującego odpady w sposób umożliwiający
rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu oraz
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4.12. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez

10 000

transportującego odpady w sposób nieograniczający
oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady,
jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie
transportowanych odpadów na środowisko lub życie i
zdrowie ludzi
4.13. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez

10 000

transportującego odpady w sposób niezabezpieczający
przed przemieszczaniem i przewracaniem się pojemników
lub worków

5.

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW11)

Okresy prowadzenia pojazdu

5.1. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu
powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w
danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin:
1) o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny

50

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin

150

1.2 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin

200

1.3 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w

550

1.4 NN

przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku
trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut
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powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w
danym tygodniu było dozwolone:
1) o czas do mniej niż 1 godziny

100

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin

200

1.5 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin

250

1.6 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 15 godzin, w przypadku 550

1.7 NN

braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co
najmniej 4 godziny i 30 minut

5.3. Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu
prowadzenia pojazdu:
1) o czas powyżej 30 minut do mniej niż 4 godzin

150

2) o czas od 4 godzin do mniej niż 9 godzin

250

1.8 PN

3) o czas od 9 godzin do mniej niż 14 godzin

350

1.9 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 14 godzin

550

1.10 NN

5.4. Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego
czasu prowadzenia pojazdu:
1) o czas do mniej niż 10 godzin

250

2) o czas od 10 godzin do mniej niż 15 godzin

350
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550

1.12 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 22 godzin i 30 minut

700

1.13 NN

Okresy odpoczynku
5.5. Skrócenie wymaganego regularnego okresu
odpoczynku dziennego:

1) o czas do 1 godziny

100

2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin i 30 minut

200

1.16 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin i 30

350

1.17 BPN

minut
5.6. Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu
odpoczynku:
1) skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas

100

do 1 godziny
2) skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas

200

1.20 PN

350

1.21 BP

powyżej 1 godziny do 2 godzin
3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin
5.7. Skrócenie wymaganego skróconego okresu
odpoczynku dziennego - zarówno w przypadku załogi
jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej:

1) o czas do 1 godziny
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2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin

350

1.18 PN
1.22 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

550

1.19 BPN
1.23 BPN

5.8. Skrócenie regularnego okresu odpoczynku
tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone:

1) o czas do 3 godzin

150

2) o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin

300

1.26 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 9 godzin

400

1.27 BPN

5.9. Skrócenie wymaganego skróconego okresu
odpoczynku tygodniowego:

1) o czas do 2 godzin

200

2) o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

350

1.24 PN

3) o czas powyżej 4 godzin

450

1.25 BPN

5.10. Przekroczenie 6 kolejnych okresów 24-godzinnych
od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku:
1) o czas do mniej niż 3 godzin

350

2) o czas od 3 godzin do mniej niż 12 godzin

450
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550

1.28 BPN

Przerwy

5.11. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia
pojazdu bez przerwy:
1) o czas do mniej niż 30 minut

100

2) o czas od 30 minut do mniej niż 1 godzina i 30 minut

250

1.14 PN

3) za każde rozpoczęte 30 minut od 1 godziny i 30 minut

350

1.15 BPN

a) o czas do mniej niż 1 godzina i 30 minut

250

1.31 PN

b) o czas od 1 godziny i 30 minut

350

1.31 BPN

1) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin

50

3.9 PN

2) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin

100

3.10 BPN

4) w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób, w
godzinach od 2200 do 600, gdy pojazd obsługuje jeden
kierowca:

Praca w porze nocnej

5.12. Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w
porze nocnej:

Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów
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5.13. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku po 12
kolejnych okresach 24-godzinnych:

1) o czas do 2 godzin

150

2) o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

300

1.30 PN

3) za każdą godzinę powyżej 4 godzin

400

1.30 BPN

5.14. Przekroczenie 12 kolejnych okresów 24-godzinnych
po uprzednim regularnym tygodniowym okresie
odpoczynku:
1) o czas do mniej niż 3 godzin

150

2) o czas od 3 godzin do mniej niż 12 godzin

300

1.29 PN

3) za każdą godzinę od 12 godzin

400

1.29 BPN

NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW12)

5.15. Przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art.
12 ust. 1 i art. 26c ust. 1 ustawy o czasie pracy
kierowców12), w przypadku gdy niedozwolonym było jego
przedłużenie do 60 godzin:
1) o czas do mniej niż 2 godzin

50

2) o czas od 2 godzin do mniej niż 8 godzin

100
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3) o czas od 8 godzin do mniej niż 12 godzin

250

3.1 PN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin

350

3.2 BPN

5.16. Przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art.
12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o czasie pracy
kierowców12):
1) o czas do mniej niż 1 godziny

50

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin

100

3) o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin

200

3.3 PN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin

300

3.4 BPN

5.17. Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w
przypadku, gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 godzin:
1) o czas do mniej niż 10 minut

50

2) o czas od 10 minut do mniej niż 20 minut

100

3.5 PN

3) o czas od 20 minut

150

3.6 BPN

5.18. Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w
przypadku, gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin:
1) o czas do mniej niż 15 minut
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100

3.7 PN

3) o czas od 25 minut

150

3.8 BPN

5.19. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której

1000

mowa w art. 25 ust. 1 i art. 26d ust. 1 i 2 ustawy o czasie
pracy kierowców12) - za każdego kierowcę
5.20. Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 300
ustawy o czasie pracy kierowców12), kierowcom
niepozostającym w stosunku pracy

Prowadzenie dokumentacji
5.21. Fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa

8000

3.11 BPN

8000

3.12 BPN

udostępnienia jej kontrolerom
5.22. Fałszowanie dokumentacji lub odmowa
udostępnienia jej kontrolerom - w przypadku
przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy
drogowe

6.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU TACHOGRAFÓW13)

6.1.

Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w tachograf

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem

10 000

2.1 NN

10 000

2.1 NN

niewyposażonym w wymagany tachograf posiadający
świadectwo homologacji typu

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, czujnik
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wczesnego wykrywania na odległość, nieposiadające
świadectwa homologacji typu lub tachograf lub powyżej
wymieniony element składowy tachografu, który został
podrobiony lub przerobiony
6.1.3. Podłączenie do tachografu niedozwolonego

10 000

2.9 NN

urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub
przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania
danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z
tego urządzenia lub przedmiotu

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem

3000

wyposażonym w tachograf niewyposażony w drugi
niezależny sygnał dotyczący ruchu pojazdu lub z
odłączonym niezależnym sygnałem dotyczącym ruchu
pojazdu, o ile jest wymagany

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem

1000

2.2 BPN

1000

2.7 BPN

wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub
poddany przeglądowi przez warsztat posiadający
zezwolenie

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w nieprawidłowo działający tachograf, z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w lp. 6.1.1-6.1.5.

6.2.

Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu lub dane
rejestrowane przez tachograf
6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie
homologowanego i sprawnego technicznie tachografu,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5000

2.8 BPN

- 53 skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie
kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub
przebytej drogi

6.2.2. Ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie

10 000

2.10 NN

2000

2.4 NN

3000

2.3 BPN

3000

2.5 NN

3000

2.13 BPN

3000

2.14 BPN

3000

2.15 BP

lub przerabianie danych zarejestrowanych na
wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z
tachografu lub karty kierowcy

6.3.

Naruszenie zasad i warunków użytkowania tachografu

6.3.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę
nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy
6.3.2. Posiadanie lub posługiwanie się przez kierowcę
więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy
6.3.3. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy,
która nie jest jego własną kartą
6.3.4. Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez
kierowcę
6.3.5. Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty
kierowcy, mające wpływ na rejestrację danych
6.3.6. Używanie wykresówki lub karty kierowcy przez
okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona,
skutkujące utratą danych zapisanych na wykresówce lub na
karcie kierowcy, bądź uniemożliwiające odczyt aktywności
zapisanych na wykresówce
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6.3.7. Okazanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek

100

2.16 BPN

50

2.17 BPN

6.3.9. Niezaznaczenie przez kierowcę na wykresówce lub

100

2.26 BPN

wykresówce dołączanej do karty kierowcy wszystkich

maksymalnie

lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi - za każdą
kartę lub każdą wykresówkę
6.3.8. Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia
danych na wykresówkę lub kartę kierowcy - za każdy wpis

wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są 2000
rejestrowane, gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie za każdy dzień
6.3.10. Wykonywanie przewozu drogowego w załodze

1000

2.18 PN

6.3.11. Niepoprawne operowanie przełącznikiem

100

2.19 BPN

tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności

maksymalnie

kierowcy - za każdy dzień

1000

6.3.12. Niewykonanie naprawy tachografu w warsztacie

2000

kilkuosobowej z włożeniem wykresówki lub karty
kierowcy lub wykresówek lub kart kierowcy w
nieodpowiednie czytniki tachografu

2.25 BPN

posiadającym zezwolenie

6.3.13. Niewykonanie naprawy tachografu w warsztacie

2000

posiadającym zezwolenie po upływie dopuszczalnego w
art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/201414) okresu
prowadzenia pojazdu
6.3.14. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku
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wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych

nie więcej
niż 500 za
jedną
wykresówkę
lub jeden
wydruk

6.3.15. Nieprzechowywanie przez co najmniej rok

500

wykresówek, wydruków oraz pobranych danych lub

2.11 BPN
2.12 BPN

dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia
pojazdu - za każdy dzień w odniesieniu do każdego
kierowcy
6.3.16. Nieudostępnienie podczas kontroli w

500

2.12 BPN

przedsiębiorstwie wykresówek oraz pobranych i
przechowywanych danych z karty kierowcy i tachografu
cyfrowego - za każdy dzień w odniesieniu do każdego
kierowcy
6.3.17. Naruszenie obowiązku terminowego pobierania

500

danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę
6.3.18. Naruszenie obowiązku terminowego pobierania

500

danych z tachografu - za każdy pojazd
6.3.19. Niepoprawne stosowanie wykresówek lub karty

2000

kierowcy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w lp.
6.3.1-6.3.10 i 6.3.14

7.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH
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7.1. Samowolna zmiana wskazań przyrządów

2000

pomiarowych zainstalowanych w pojeździe przy
wykonywaniu transportu drogowego taksówką

8.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ZWIERZĄT15)
8.1. Wykonywanie przewozu zwierząt przez przewoźnika

6000

nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia
8.2. Przewóz zwierząt niezgodnie z przepisami

1000 za

technicznymi zawartymi w załączniku I do rozporządzenia

każde

Rady (WE) nr 1/200516) w zakresie przestrzegania

naruszenie,

warunków przewozu zwierząt:

nie więcej

1) stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt

niż 5000

2) nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt
uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności
zwierząt do transportu
3) niestosowanie rozdzielania zwierząt
4) niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych
gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub
gęstości załadunku
5) niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z
obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie
postojów
i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie
8.3. Niezapewnienie przez przewoźnika transportowanym
zwierzętom ogólnych warunków transportu zwierząt, o
których mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
1/200516),
w sytuacjach gdy podmiot wykonujący przewóz jest
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8.4. Wykonywanie długotrwałego przewozu zwierząt

2000

z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w
pojeździe świadectwa zdrowia
8.5. Wykonywanie przewozu zwierząt z naruszeniem

1000

przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt
8.6. Transport zwierząt środkiem transportu

1000

12.4 PN

8.7. Wykonywanie przewozu zwierząt z naruszeniem

500 za

12.1 (w zakresie

warunków dotyczących obsługiwania środków transportu i

każde

pkt 4 - BPN)

urządzeń załadunkowych określonych w przepisach

naruszenie

12.2 (w zakresie

nie więcej

pkt 7 - PN)

niż 2000

12.3 (w zakresie

nieprzystosowanym do przewozu danego gatunku zwierząt
lub niedopuszczonym przez właściwy organ

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005

16)

w zakresie:

1) stosowania systemu nawigacji w długotrwałych
przewozach zwierząt

pkt 7 - PN)

2) oznakowania środka transportu
3) sprawności systemów i urządzeń zainstalowanych w
środku transportu
4) stosowania podziałów i przegród dla zwierząt
5) wyposażenia w wodę i karmę oraz w ściółkę dla zwierząt
6) zminimalizowania wycieku ekskrementów z pojazdu
7) wymogów dla urządzeń załadunkowych

8.8. Wykonywanie przewozu bez przeprowadzenia
czyszczenia i odkażania pojazdu po każdym przewozie
zwierząt lub produktu mogącego mieć wpływ na zdrowie
zwierząt i nieokazanie dokumentacji potwierdzającej
wykonanie tych czynności
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9.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZDATNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDÓW17)

9.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem

2000

5.1 NN

2000

5.2 NN

nieposiadającym aktualnego okresowego badania
technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu
drogowego - za każdy pojazd

9.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem
posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego,
połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia,
podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako
niebezpieczne - za każdy pojazd

10.

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MASY I WYMIARÓW POJAZDÓW18)

10.1. Dopuszczenie do wykonywania przewozu
drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t,
których dopuszczalna masa całkowita została
przekroczona:
1) mniej niż 5%

500

2) co najmniej 5% i mniej niż 15%

1000

4.4 PN

3) co najmniej 15% i mniej niż 25%

2000

4.5 BPN

4) co najmniej 25%

5000

4.6 NN

10.2. Dopuszczenie do wykonywania przewozu
drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o
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dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:
1) mniej niż 5%

1000

2) co najmniej 5% i mniej niż 10%

2000

4.1 PN

3) co najmniej 10% i mniej niż 20%

5000

4.2 BPN

4) co najmniej 20%

10 000

4.3 NN

10.3. Dopuszczenie do wykonywania przewozu
drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, których
dopuszczalna długość została przekroczona:

1) do 2%

1000

2) powyżej 2% do mniej niż 20%

2000

4.7 PN

3) od 20%

5000

4.8 BPN

10.4. Dopuszczenie do wykonywania przewozu
drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, których
dopuszczalna szerokość została przekroczona:
1) powyżej wartości dopuszczalnej do wartości mniejszej

1000

niż 2,65 m
2) od wartości 2,65 do wartości mniejszej niż 3,10 m

2000

4.9 PN

3) od wartości 3,10 m

5000

4.10 BPN
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Objaśnienia:
1)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919).

2)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do
klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty
dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do
dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z
19.03.2016, str. 8), zwane dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403".

3)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 1, 2, 7, 10
i 11 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L
300 z 14.11.2009, str. 51, Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 4 z
09.01.2013, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1).

5)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE)
2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L
102 z 11.04.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2008, str. 27, Dz. Urz. UE L 300 z
14.11.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011 str. 19, Dz. Urz. UE L 60 z
28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 293 z 09.10.2014, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 195 z
20.07.2016, str. 83).

6)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 11
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

7)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 10
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

8)

Wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach
drogowych.
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Umowa

o

międzynarodowych

przewozach

szybko

psujących

się

artykułów

żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
(ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 667).
10)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).

11)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 1 i 3
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

12)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

13)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 2
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

14)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014
r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1).

15)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 12
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

16)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z
05.01.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 z
20.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 01.09.2017, str. 31).

17)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 5
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.

18)

Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 4
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników
drogowych.
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450, 463, 694, 720 i 1641)
Art. 38.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego
organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju

1)

prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada
wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w
zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art.
13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3b) protokół z ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona - w
przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 iN3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika
kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania
zarobkowego przewozu rzeczy;
4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami;
4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta
urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
4b) pokwitowanie zatrzymania:
a) prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
c) profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
- w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania pojazdem albo jego używania;
<4c)

kartę kwalifikacji kierowcy, o ile jest wymagana;>

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.
2. Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie
uprawnionego organu dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3a-5, oraz dokument
stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu i dokument potwierdzający zawarcie
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lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do pojazdu kategorii M2, M3, N2
iN3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na
drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy kierujący pojazdem
jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu również
dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego, zawierający co
najmniej:
1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
2) numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu;
3) miejsce i datę przeprowadzonego badania technicznego;
4) stwierdzone usterki i ich kategorie;
5) wynik badania technicznego;
6) aktualny termin ważności badania technicznego;
7) nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów oraz podpis lub numer
ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne.
2b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2a, nie dotyczy kierującego nowym pojazdem w
okresie od dnia jego pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu pierwszego
okresowego badania technicznego.
2c. Kierujący pojazdem, o którym mowa w art. 73 ust. 3, jest obowiązany mieć przy sobie i
okazywać na żądanie uprawnionego organu dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4
i 5, oraz dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu.
3. W przypadku wykonywania pojazdem jazdy testowej z wykorzystaniem profesjonalnego
dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podmiot
uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, albo jego pracownik, z uwzględnieniem art.
80w ust. 3, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu
dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Art. 80d.
1. (uchylony).
2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej
"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 7:
1) przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu;
2) sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne
sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
3aa. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3a pkt 2, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w
wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.
3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), z
wyłączeniem art. 75 § 4a w zakresie określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę
wysokości zobowiązania podatkowego oraz art. 75 § 4b, z tym że uprawnienia organów
podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
4. Przychodami Funduszu są:
1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i
centralnej ewidencji kierowców;
2)

(116)

opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art.

83 ust. 1 i art. 150 ust. 1;
2a) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5;
3) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
[4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15
ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1,
art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt
1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a,
art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;]
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a) art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i
5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1,
art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3,
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1,
3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
b) art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;>
4a) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 i 875);
5) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych
opłat ewidencyjnych;
6) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o
finansach publicznych;
7) inne przychody.
4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których mowa
w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) - w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z
utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej
ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji
posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5a. Ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa.
[6. (117) Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 80t ust. 2,
art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6,
art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3,
art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust.
8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2,
art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art.
124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g
ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt
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przekroczyć równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której mowa w art.
8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu
kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.]
<6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i
3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10
ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art.
18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58
ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4,
art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 oraz art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć
równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4
i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu
kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.>
7. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz
ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
[1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 80t ust.
2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6,
art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3,
art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust.
8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2,
art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art.
124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g
ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej
wnoszenia;]
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ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w
art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i
5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1,
art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3,
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i
4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej
wnoszenia;>
2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;
3) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i
przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu.
8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności:
1) przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej;
2) zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie jest
uzależnione od jej uiszczenia;
3) koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji
kierowców;
4) terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania
miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub
uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.

Art. 100aa.
1. W ewidencji gromadzi się dane o:
1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej "uprawnieniami";
<1a)

osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;>

2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1(119) ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
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- 68 3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz
prowadzenia pojazdów;
4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
<4a)

osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;>

5) wykładowcach prowadzących szkolenie;
6) egzaminatorach;
[7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;]
<7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym
również posiadających prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których
mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320
oraz z 2021 r. poz. 1162);>
8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie
psychologii transportu;
9) instruktorach techniki jazdy;
10) instruktorach prowadzących szkolenie;
11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie
psychologii transportu;
13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14) ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
15) ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w
ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy
właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z
tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o
którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z
2020 r. poz. 1517), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów
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tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, gromadzi się następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) obywatelstwo;
5) adres zamieszkania;
6) datę zgonu;
7) o uprawnieniach;
8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11) o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu
drogowego i przypisanych im punktach;
13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu;
14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów
niebezpiecznych;
[15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich
kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o
transporcie drogowym;]
<15)

o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających

uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o
zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o
których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;>
16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami,
przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o
których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2020 r. poz. 838);
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- 70 [17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze
techniki jazdy, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;]
<17)

o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili

szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku
doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw
kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;>
18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili
egzamin państwowy;
19) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii
transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami;
20a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do
pracy na stanowisku kierowcy;
21) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdami;
22) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do
pracy na stanowisku kierowcy[.] <;>
<23)

o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;

24) o

skierowaniach

na

badania

lekarskie

stwierdzające

istnienie

lub

brak

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
25) o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
26) o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu
oraz

obowiązku

odbycia

badań

lekarskich

i

psychologicznych

i

ich

przeprowadzeniu.>
5. [W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane:]
<W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące
dane:>
1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
[2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę;
3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;]
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3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy
zawodowego;>
4) imię i nazwisko;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) datę zgonu;
7) fotografię;
8) wzór podpisu;
9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
10) obywatelstwo;
11) adres zamieszkania;
12) telefon, adres poczty elektronicznej - o ile został podany we wniosku;
13) o posiadanych uprawnieniach;
14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
[15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;]
<15)

wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;>

<15a) wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a) prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
– C1, C1+E, C i C+E czy
– D1, D1+E, D i D+E,
b) kwalifikacji wstępnej,
c) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f) szkolenia okresowego;>
16) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdami;
<16a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających
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stanowisku kierowcy;>
17) wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu
drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji[;] <,>
< f)wydania karty kwalifikacji kierowcy;>
18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub
zatrzymaniu prawa jazdy;
20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
<20a) dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia
okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym;>
21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami - w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje
w dokumentach kierowcy;
22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami - jeżeli są wymagane;
23) o egzaminach państwowych;
[24) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie
odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w
przepisach o transporcie drogowym.]
<24)

o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających

uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o
zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o
których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.>
6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-10, gromadzi się następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
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nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa,
instruktora techniki jazdy lub instruktora;
5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.
7. [W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11-13 i 15, gromadzi się
następujące dane:]
<W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–13, gromadzi się
następujące dane:>
1) nazwę;
2) numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3) numer identyfikacyjny REGON;
4) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5) o wpisach i skreśleniach.
7a. W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące
dane:
1) nazwę;
2) adres siedziby albo oddziału terenowego;
3) numer identyfikacyjny REGON;
4) numer rozpoznawczy;
5) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
<7b. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się
następujące dane:
1) nazwę;
2) numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile
taki posiada;
4) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5) o wpisach i skreśleniach.>
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- 74 [8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-22, ust.
5 pkt 13, 14, 16 i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, przekazywanych
przez podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie
przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność
oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych
w niej danych.]
<8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4
pkt 7–12 i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a
pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art.
100ac ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny
obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność
zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej
danych.>
Art. 100ac.
1. [Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2-7a, przekazują do ewidencji:]
< Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2–7b, przekazują do ewidencji:>
[1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do
kierowania pojazdami - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1-5,
pkt 7-10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1-5, pkt 7-17, pkt 19-22 i pkt 24;]
<1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie
do kierowania pojazdami w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt
1–5, pkt 7–10 i pkt 23–26 oraz ust. 5 pkt 1–5, pkt 7–15a, pkt 17, 19, 21 i 22;>
2) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia - w zakresie danych, o których
mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;
3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd
lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym - w
zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12;
4) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub
sąd - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10;
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danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14;
[6) wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w zakresie danych, o których
mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;
7) kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o którym
mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w zakresie
danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;]
<6) wojewoda i dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zakresie danych, o
których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15 i ust. 5 pkt 24;
7) kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o
którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym –
w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15 oraz ust. 5 pkt 20, 20a
i 24;>
8) starosta - w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 i 21 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art.
100aa ust. 1 pkt 5 i 10,
b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 11;
9) wojewoda - w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku
doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art.
100aa ust. 1 pkt 9,
[b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13 i
15;]
< b)

art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1

pkt 13,>
<c) art. 100aa ust. 7b w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt
15;>
10) marszałek województwa - w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 6-8,
b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 12;
c) art. 100aa ust. 7a w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 14;
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zakazie prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18,
z Krajowego Rejestru Karnego;
12) kierownik ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie danych, o których mowa w art.
100aa ust. 5 pkt 21;
[13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie danych, o których
mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 23.]
<13)

dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie danych, o

których mowa w:
a) art. 100aa ust. 4 pkt 15 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt
1–3,
b) art. 100aa ust. 5 pkt 23 i 24 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1
pkt 4 i 4a;>
<14)

lekarz uprawniony, o którym mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 7 – w zakresie

danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 4 pkt 20 i 20a – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust.
1 pkt 1–3,
b) art. 100aa ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń lekarskich – w stosunku do osób, o
których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4 i 4a;
15) psycholog uprawniony, o którym mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 8 – w zakresie
danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 4 pkt 21 i 22 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1
pkt 1–3,
b) art. 100aa ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń psychologicznych – w stosunku do
osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4 i 4a.>
2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2 oraz ust. 7a pkt 4, są uzupełniane automatycznie
przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2a. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7-12 i 14-22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18-24,
ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane
automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania
czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą
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teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.
4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON,
TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart
parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i
terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i
TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart
parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych
pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności
gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

Art. 100ah.
1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich
ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) Policji;
2) Inspekcji Transportu Drogowego;
3) Żandarmerii Wojskowej;
4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
5) Straży Granicznej;
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
9) Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
10) sądom;
11) prokuraturze;
12) starostom;
13) strażom gminnym (miejskim);
13a) organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
15) organom Krajowej Administracji Skarbowej;
16) wojskowym komendantom uzupełnień;
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systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i
1480);
18) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom
uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i
uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu
cyfrowego;
19) marszałkowi województwa;
20) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;
21) zakładom ubezpieczeń:
a) w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
b) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7;
22) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
23) ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
24) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
25) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i
1517)[.] <;>
<26)

wojewodzie.>

1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.
2a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w
postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach
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realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić
wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.
4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na
uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani
pieczęci.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1,
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu
oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.

Art. 100ai.
1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu
wypełnienia

postanowień

ratyfikowanych

przez

Rzeczpospolitą

Polską

umów

międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację
międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób
udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której
Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi
ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.
[2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym organom
państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej Sieci Praw
Jazdy.]
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Każdemu zainteresowanemu, który zostanie uwierzytelniony w systemie teleinformatycznym
obsługującym ewidencję, po podaniu imienia i nazwiska oraz numeru blankietu wydanego
w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, są udostępniane
następujące dane:
1) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
2) data ważności uprawnienia;
3) data ważności dokumentu;
4) seria i numer blankietu;
5) informacja o zatrzymaniu dokumentu, jeżeli dokument pozostaje zatrzymany.

< Art. 100as.
Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy lub kart kwalifikacji kierowcy lub
świadectw kwalifikacji zawodowych udostępnia się właściwym organom państw
członkowskich Unii Europejskiej przy użyciu elektronicznej sieci.>

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;
<3b) organizowanie testów kwalifikacyjnych;>
[4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;]
<4a)

prowadzenie szkoleń okresowych;>

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,
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d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii;
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.]
<9) inna niż wymieniona w pkt 4a i 5–8 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.

Art. 129.
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego
kontrolowanie należą do zadań Policji.
2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony
do:
1)

(120)

legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu

korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch;
1a) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych;
2) sprawdzania wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz zezwolenia, o
którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami;
21) weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej
ewidencji pojazdów;
2

2 ) weryfikacji danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;
<23)

weryfikacji danych o kierującym pojazdem, którego prawo jazdy lub karta

kwalifikacji kierowcy zostały wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo
członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o
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i Irlandii Północnej, w drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci, w
zakresie danych aktualnie dostępnych w elektronicznej sieci;>
2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym
mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim
kierującej;
2b)

(121)

sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1;

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do
której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu
ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu;
4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi
pojazdu znajdującego się na drodze;
4a) odczytu w czasie kontroli wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu
holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary;
5) sprawdzania zapisów tachografu;
6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w
przypadkach przewidzianych w:
a) art. 26 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4
lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str.
1),
b) art. 11 ust. 4 lit. c załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów
wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie
dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409);
7) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego
bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
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a)

(122)

kierowania pojazdem lub poruszania się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka
działającego podobnie do alkoholu,
b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają
bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają
wymagania ochrony środowiska,
c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim,
jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
d) kierowania

pojazdem

przez

osobę

nieposiadającą

wymaganych

dokumentów

uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu,
określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań
ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;
9a) używania urządzeń rejestrujących;
10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.
1-3;
11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z
tym przewozem;
11a) kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oraz wymagań związanych z tym transportem;
11b) zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów;
12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do
wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia
kierującego pojazdem;
13a) występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby posiadającej
pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli
istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby;
14) pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych
zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3.
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przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw
obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów
dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych
zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób
korzystających z tych przywilejów i immunitetów.
4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę
wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie
ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie
Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia
policjantów określone w ust. 2.
4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej
lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują uprawnienia, o których
mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. Funkcjonariuszom Straży
Granicznej i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługuje także uprawnienie, o
którym mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających
uprawnienie do używania pojazdu.
4aa. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także inspektorzy Inspekcji Ochrony
Środowiska, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2-2a, pkt 7
lit. b, pkt 8 lit. b i pkt 11a.
4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej pojazdu, jeżeli:
1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;
2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów
uprawniających

do

kierowania

pojazdem

lub

używania

pojazdu,

dokumentu

stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 85 4)

(123)

kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia;

5) stwierdzono naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
5. (uchylony).
Art. 135b.
1. Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o
zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia przesłanek określonych w art. 135 ust. 1.
2. Zatrzymanie prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska
następuje przez zatrzymanie okazanego dokumentu niezwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia przesłanek określonych w art. 135a ust. 1.

< Art. 135c.
Policjant zatrzyma kartę kwalifikacji kierowcy za pokwitowaniem w razie jej
unieważnienia.>
Art. 136.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, Policja przekazuje niezwłocznie, jednak
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, informację o zatrzymaniu
prawa jazdy, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o
wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 2, zatrzymany dokument, z wyjątkiem
przypadku określonego w art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania dokumentu, według
właściwości,

sądowi

uprawnionemu

do

rozpoznania

sprawy

o

wykroczenie,

prokuratorowi lub staroście.
3. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i
kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy
przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia
przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo
jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.
4. W przypadku przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub
zawartości środka działającego podobnie do alkoholu:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, informację o zatrzymaniu prawa jazdy
przekazuje się wraz z wynikiem tego badania; jeżeli jednak wynik tego badania nie został
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 86 uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, niezwłocznie wprowadza się
do centralnej ewidencji kierowców informację o jego zwrocie;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 2, prawo jazdy przekazuje się wraz z
wynikiem tego badania; jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30
dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, niezwłocznie zwraca się je właścicielowi.
<5. W przypadku, o którym mowa w art. 135c, zatrzymaną kartę kwalifikacji kierowcy
Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania
tej karty, staroście, który ją wydał.>

Art. 139.
1. Przepisy art. 135 i art. 135b-137 dotyczące wydanego w kraju prawa jazdy stosuje się
odpowiednio do pozwolenia na kierowanie tramwajem.
2. Przepisu art. 135-135b nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych oraz misji
specjalnych

i

organizacji

międzynarodowych

korzystających

z

przywilejów

i

immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, a
także do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.
3. W stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz innych osób kierujących
pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia i obowiązki policjantów
określone w art. 135 ust. 1, art. 135a ust. 1, art. 135b, art. 136 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 6
pkt 1 wykonują również żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obowiązki
policjantów określone w art. 135 ust. 1, art. 135a ust. 1, art. 135b, [art. 136 ust. 1 i 2] <
art. 135c, art. 136 ust. 1, 2 i 5> oraz art. 137 ust. 6 pkt 1 wykonują w stosunku do
kierujących pojazdami również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

U S T A W A z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1175)
Art. 10.
1. Podjęcie oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny
pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie
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pisemnej, we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku
medycyny pracy.
2. Zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy, pielęgniarka lub
psycholog, o których mowa w art. 2 ust. 3, albo inna osoba, o której mowa w art. 2 ust. 1.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w zależności od podmiotu podejmującego lub
kończącego działalność w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej zawiera
odpowiednio:
1) nazwę podstawowej jednostki służby medycyny pracy albo imię i nazwisko;
2) adres miejsca wykonywania praktyki, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt
1, albo adres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2;
3) oznaczenie podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i
adres podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracującymi, jeżeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy
niebędąca lekarzem wykonującym zawód w ramach działalności leczniczej jako
indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub
grupową praktykę lekarską;
4) numer prawa wykonywania zawodu;
5) termin podjęcia lub zakończenia działalności;
6) informacje o dodatkowych kwalifikacjach do przeprowadzania badań profilaktycznych
lub wykonywania zadań służby medycyny pracy.
4. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.
<5. Na wniosek lekarza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje
potwierdzenie posiadania przez tego lekarza prawa do przeprowadzania badań
profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.
6. W przypadku wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki ośrodek
medycyny pracy jest obowiązany niezwłocznie przekazać właściwemu marszałkowi
województwa, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, informację o
zawieszeniu albo utracie przez lekarza prawa do przeprowadzania badań
profilaktycznych.>
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z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz.

1212)
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego rodzaju - należy przez to rozumieć
odpowiednio kierowcę, kierującego lub pojazd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720);
2) opłacie ewidencyjnej - należy przez to rozumieć opłatę stanowiącą przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
3)

profilu kandydata na kierowcę - należy przez to rozumieć zestaw danych
identyfikujących

i

opisujących

stwierdzającego

posiadanie

osobę

ubiegającą

uprawnienia

do

się

kierowania

o

wydanie

dokumentu

pojazdami

utworzony,

udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym[.] <;>
<4) profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych
identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95,
wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy,
wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany,
aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.>

Art. 9.
1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania
pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.
[2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach
rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek
do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
1) 23 lata lub
2) 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne
przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.]
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przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i
D+E wynosi 21 lat.>
Art. 10.
1. Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek
osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
[2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby
zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo
jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego
prawa jazdy.]
<2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek
osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy.
Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w:
1) Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
(Dz. U. z 1959 r. poz. 321 i 324), jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż
na okres ważności krajowego prawa jazdy;
2) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.
U. z 1988 r. poz. 40 i 41), jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres
ważności krajowego prawa jazdy.>
3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy
ustaw,

umów

międzynarodowych

bądź

powszechnie

uznanych

zwyczajów

międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z
tych przywilejów i immunitetów uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje
nieodpłatnie - nie zatrzymując prawa jazdy wydanego w państwie wysyłającym marszałek województwa mazowieckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw
zagranicznych.
4. Pozwolenie wojskowe jest wydawane żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i
żołnierzom służby kandydackiej na czas pełnienia tej służby przez dowódcę jednostki
wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców.
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- 90 5. Pozwolenie wojskowe jest wymieniane przez starostę na prawo jazdy tej samej kategorii.
Osoba niespełniająca wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8
ust. 1 pkt 6 i 7, może otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania określonymi
pojazdami.
6. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
powiatu.
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
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:
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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.

Art. 12.
1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
[3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami
lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;]
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- 92 <3) w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i
zakresie obowiązywania tej decyzji;>
4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
silnikowym;
[5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub
uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania
zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;]
<5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane – w
okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy;>
6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2;
7) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę
wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego
krajowego prawa jazdy.
1a. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu zakazu
prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472).
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot
zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy
kategorii:
1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B
lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
2a. W celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do
odpowiednich organów

państw

członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o potwierdzenie, że
osoba ubiegająca się o uprawnienie nie posiada prawa jazdy wydanego w jednym z tych
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procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy.
2b. Zapytanie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 2a, następuje wyłącznie w drodze
teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy
kategorii:
1) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do
kierowania pojazdami lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy obejmujących uprawnienie
w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu
uprawnienia do kierowania pojazdami lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy
obejmujących uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii
C1, C, D1 lub D.
4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz prawa jazdy
posiadanego przez osoby, o których mowa w art. 10 ust. 3.
5. Przepisy ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do pozwolenia wojskowego.

Art. 14.
1. Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek,
otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1,
oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi
wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w
konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b,
dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem
pozytywnym

części

teoretycznej

egzaminu

państwowego

i

przedstawienie

uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy
krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w art. 13 ust.
5, ograniczenie to uwzględnia się w wydawanym prawie jazdy.
2a. Krajowe prawo jazdy wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w
art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 po potwierdzeniu
danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa,
który go wydał, oraz po dostarczeniu przez osobę wnioskującą o wymianę prawa jazdy
dokumentów umożliwiających przedłużenie terminu ważności prawa jazdy.
2b. W celu wymiany krajowego prawa jazdy osoby, której prawo jazdy zostało wydane przez
inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację
Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, właściwy organ
wydający prawo jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie
danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.
2c. Organ wydający prawo jazdy wymienia informacje z właściwym organem państwa
członkowskiego

Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które wydało prawo jazdy, o rozpoczęciu
procedury wymiany, przedłużenia tego prawa jazdy lub zgłoszenia jego zatrzymania lub
utraty.
2d. Potwierdzenie danych, o którym mowa w ust. 2a i 2b, oraz wymiana informacji, o której
mowa w ust. 2c, w zakresie prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym następuje wyłącznie w drodze teletransmisji przy użyciu Europejskiej
Sieci Praw Jazdy.
<2e. Wymianie nie podlega zagraniczne prawo jazdy w przypadku:
1) braku możliwości potwierdzenia danych w nim zawartych;
2) uzyskania informacji, że uprawnienia w nim wskazane zostały cofnięte.
2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, lub w przypadku jeżeli osoba zgłosi
informację, że cofnięto jej uprawnienia do kierowania pojazdami poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, po stwierdzeniu, że cofnięte za granicą uprawnienia do
kierowania pojazdami były wydane na podstawie wymiany polskiego prawa jazdy, a
osoba posiada w aktach kierowcy potwierdzenie uzyskania uprawnień do kierowania
pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do osoby występującej o
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dotyczące przywrócenia cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.>
3. W stosunku do obywateli niektórych państw można określić, na zasadach wzajemności,
warunki i tryb wydawania praw jazdy, odmienne niż te, o których mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i
tryb wydawania praw jazdy, o których mowa w ust. 3.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się odpowiednio:
1) warunki wymiany polskich krajowych praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego
państwa;
2) wymagania, od których spełnienia jest uzależniona wymiana polskich krajowych praw
jazdy na krajowe prawa jazdy danego państwa;
3) obciążenia finansowe nakładane na obywatela polskiego wymieniającego polskie krajowe
prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.

Art. 14a.
Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7, ust. 2a i 2b oraz art. 14 ust. 2a-2c stosuje się wyłącznie w
zakresie danych aktualnie dostępnych w Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

<Art. 14b.
Starosta unieważnia polskie krajowe prawo jazdy otrzymane od zagranicznego organu,
który wymienił to prawo jazdy na prawo jazdy zagraniczne i przekazuje informację
o unieważnieniu do centralnej ewidencji kierowców.>

Art. 15.
1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w
rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
[2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie przedłożonych kopii:
1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji
kierowcy

wydanej

w

państwie

członkowskim

Unii
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Europejskiej,

Konfederacji

- 96 Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr
2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do
przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz
dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG,
2) orzeczenia

lekarskiego

stwierdzającego

brak

przeciwwskazań

zdrowotnych

do

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.]
<2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji
zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:
1) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkolenia okresowego lub na
podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym,
2) kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) kopii

orzeczenia

psychologicznego

stwierdzającego

brak

przeciwwskazań

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.>
<2a. W celu wymiany karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na prawo jazdy z
wpisem, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się
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oryginale dokumentu.
2b. Potwierdzenie danych, o którym mowa w ust. 2a, w zakresie karty kwalifikacji
kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację
Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje wyłącznie w
drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku gdy użycie
elektronicznej sieci nie byłoby możliwe, potwierdzenie danych i wymiana informacji
może nastąpić w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej w postaci
papierowej lub elektronicznej.
2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w
elektronicznej sieci.>
3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w
zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie, o której mowa w art. 39d ust.
6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, stanowi podstawę do
uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy
spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
4. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia
wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o
których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.
5. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę, o której mowa w art. 10
ust. 1, oraz opłatę ewidencyjną.
<Art. 15a.
1. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu
potwierdzającego
przyśpieszonej,

uzyskanie
kwalifikacji

kwalifikacji
wstępnej

wstępnej,

uzupełniającej,

kwalifikacji

wstępnej

kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, o których
mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w
przypadku, kiedy osoba posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie
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art. 11 ust. 1 pkt 5.
2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji
zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:
1) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji

wstępnej

uzupełniającej

przyśpieszonej,

ukończenie

szkolenia

okresowego lub na podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym,
2) kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) kopii

orzeczenia

psychologicznego

stwierdzającego

brak

przeciwwskazań

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3. W celu wymiany karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na polską kartę
kwalifikacji kierowcy, właściwy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy zwraca
się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w
oryginale dokumentu.
4. Potwierdzenie danych, o którym mowa w ust. 3, w zakresie karty kwalifikacji
kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację
Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje wyłącznie w
drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku gdy użycie
elektronicznej sieci nie byłoby możliwe, potwierdzenie danych i wymiana informacji
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papierowej lub elektronicznej.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w
elektronicznej sieci.
6. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego
w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie, o której mowa w art.
39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, stanowi
podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych
kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
7. Wpis jest dokonywany na okres 5 lat liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji
zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których
mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.
8. Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy pobiera się opłatę oraz opłatę ewidencyjną.
9. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
powiatu.>
Art. 16a.
[1. Wytwórca praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewnia system
teleinformatyczny umożliwiający realizację zadań organów właściwych do wydawania
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o których mowa w
art. 122 ust. 1, w tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji
dokumentów związanych z realizacją tych zadań.]
<1. Wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie
tramwajem zapewnia system teleinformatyczny umożliwiający realizację zadań
organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami, o których mowa w art. 122 ust. 1, w tym w zakresie procesu
wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów związanych z realizacją tych
zadań.>
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integralność powiązania
procesu wytwarzania dokumentów związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust.
1, z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców, z uwzględnieniem
referencyjności tych danych przy realizacji tych zadań.
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spójne z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje interoperacyjność systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, z systemem teleinformatycznym
obsługującym centralną ewidencję kierowców.
5. [Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą praw jazdy i pozwoleń na
kierowanie tramwajem umowę regulującą:]
<Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą praw jazdy, kart
kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem umowę regulującą:>
1) zasady współpracy w zakresie:
a) określenia charakteru i zakresu zmian dostosowujących system teleinformatyczny, o
którym mowa w ust. 1, do zmian w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną
ewidencję kierowców,
b) udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji i doświadczenia
technicznego, w tym dokumentacji, dotyczących systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w ust. 1, niezbędnych ministrowi do sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust.
4;
2) odpłatności za realizację zmian oraz za udostępnienie informacji i doświadczenia
technicznego, o których mowa w pkt 1.
6. Koszty związane z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 5, są finansowane
ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Art. 20.
1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;
2) szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania
pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane
oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3) opłatę za wydanie:
a) prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,
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c) pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 30
zł.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) konieczność prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub
przerobieniem;
3) konieczność zapewnienia sprawności procedur administracyjnych, w tym prowadzenia
spraw w formie elektronicznej;
4) koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z
ich wydaniem.
<2a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia:
1) wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis;
2) szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a
także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory
dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3) opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy – przy czym jej wysokość nie może
przekroczyć 200 zł.
2b. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2a, uwzględnia się odpowiednio:
1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) konieczność prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub
przerobieniem;
3) konieczność

zapewnienia

sprawności

procedur

administracyjnych,

w

tym

prowadzenia spraw w formie elektronicznej;
4) koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe
związane z ich wydaniem.>
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis pozwolenia
wojskowego, a także tryb jego wydawania.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się odpowiednio konieczność:
1) zapewnienia zgodności pozwolenia wojskowego z obowiązującym podziałem kategorii
prawa jazdy;
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3) zapewnienia sprawności procedur administracyjnych w zakresie regulowanym w
rozporządzeniu.
Art. 33.
1. Instruktorem jest osoba, która:
1) (uchylony);
2) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora
wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do
prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu
prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie
doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób
ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających
uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora
wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na
kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania tramwajem;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania czynności instruktora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania czynności instruktora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada
zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
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powołaną przez wojewodę;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.
<1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:
1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co
najmniej

10-letnie

udokumentowane

doświadczenie

w

wykonywaniu

międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu,
dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co
najmniej

10-letnie

udokumentowane

doświadczenie

w

wykonywaniu

międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji
miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie
prawa jazdy kategorii D i D+E.>
2. Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich
zamieszkania, który:
1)

wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8;

2) nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;
3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy
osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia
przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.
3. W ewidencji instruktorów umieszcza się następujące dane instruktora:
1) numer ewidencyjny;
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2a) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) adres zamieszkania;
5) wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje
uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
6) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego
podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;
7) datę ważności legitymacji.
3a. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy
kategorii AM, A1 i A2;
2) B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa
jazdy kategorii B1, C1 lub D1;
3) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy
kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;
4) B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy
kategorii T;
5) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz
prawo jazdy kategorii D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa
jazdy kategorii D+E.
4. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę
przeznaczoną na organizację tego egzaminu i wynagrodzenia członków komisji.
5. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
powiatu.
Art. 39.
1. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów, o którym mowa w art. 33 ust. 1
pkt 7, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, działa w składzie:
1) przewodniczący komisji - przedstawiciel wojewody;
2) 3 członków komisji posiadających:
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jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i C+E, wyższe wykształcenie, prawo jazdy
kategorii A, B, C i C+E oraz co najmniej 5-letnią praktykę w szkoleniu lub
egzaminowaniu kandydatów na kierowców - jedna osoba,
b) uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T
- druga osoba,
c) wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzecia osoba;
3) sekretarz komisji.
3. Członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzający egzamin w zakresie pozwolenia na
kierowanie tramwajem posiadają co najmniej:
1) uprawnienia egzaminatora lub instruktora nauki jazdy w zakresie pozwolenia na
kierowanie tramwajem, wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnią praktykę w
szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na motorniczych - jedna osoba;
2) uprawnienia instruktora w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem - druga osoba;
3) wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzecia osoba.
4. Okres posiadania uprawnień egzaminatora lub instruktora w zakresie jednej z określonych
w ust. 2 i 3 kategorii prawa jazdy lub pozwolenia nie może być krótszy niż 5 lat.
5. Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin
zatwierdzony przez wojewodę.
6. Wojewoda zapewnia środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.
7. Na egzaminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne
pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw
transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią
informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
<7a. Katalog pytań zawiera nie więcej niż 1500 pytań.>
8. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, podmiot organizujący
egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta
udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi
prawidłowych.
Art. 51.
1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby
egzaminowanej, w tym:
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a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i
posiadacza pojazdu,
d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;
2) sprawdzenia

umiejętności

w

zakresie

zgodnego

z

przepisami,

bezpiecznego,

energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania
się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu
drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się
z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.
2. Egzamin państwowy składa się z:
1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami
generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej - dotyczy
sprawdzenia wiedzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie uprawnień prawa jazdy
kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania
tramwajem;
2) części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu
- dotyczy sprawdzenia umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
2a. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:
1)

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) zintegrowanego z systemem, o którym mowa w art.
16a, oraz

2) przy użyciu pytań egzaminacyjnych składających się ze scenariuszy, wizualizacji i
opisów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.
2b. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy
zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w
teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
<2c. Liczba pytań, o których mowa w ust. 2a pkt 2, nie przekracza 4000 pytań.>
3. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest przeprowadzana:
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- 107 1) na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie
obejmującym:
a) sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem
odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B,
b) sprawdzenie umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów odpowiednim
dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T;
2) w ruchu drogowym na drogach publicznych - w zakresie obejmującym sprawdzenie
pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla
uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy.
4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w
mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w
mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu
drogowego.
4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może
być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust.
4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.
5. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania
tramwajem jest przeprowadzana:
1) na placu manewrowym podmiotu wykonującego przewozy tramwajem, który zawarł
umowę o współpracy z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego - w zakresie
obejmującym sprawdzenie umiejętności manewrowania tramwajem;
2) w ruchu drogowym na torowiskach umieszczonych na drogach publicznych - w zakresie
obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części
praktycznej egzaminu.
Art. 57.
<1.> Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego dla osoby:
1) z którą pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
2) która była szkolona przez instruktora lub wykładowcę, z którymi egzaminator pozostaje w
stosunkach prawnych, o których mowa w pkt 1;
3) która była szkolona w ośrodku szkolenia kierowców, szkole, jednostce wojskowej lub
jednostce organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych prowadzącej szkolenie kandydatów na kierowców - w przypadku
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odpowiednio z właścicielami lub osobami zarządzającymi tymi podmiotami;
4) która była szkolona w ośrodku szkolenia kierowców - w przypadku gdy egzaminator
uczestniczył w kontroli działalności tego ośrodka, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.
<2. Przepisu ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku, jeżeli od dnia zakończenia
szkolenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, lub od dnia zakończenia kontroli, o
której mowa w ust. 1 pkt 4, upłynęło 18 miesięcy.>

Art. 57a.
[1. Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do spraw weryfikacji i
rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym oraz na
egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt
7.]
<1. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy
stosowane na egzaminie państwowym, pytania egzaminacyjne stosowane na
egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2
pkt 7, oraz na testach kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, są opracowywane lub
weryfikowane, na pisemne zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, przez
komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną
przez tego ministra.>
<1a. Nadzór nad komisją, o której mowa w ust. 1, sprawuje minister właściwy do spraw
transportu.>
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
2) sekretarz - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
[3) członkowie - właściwi specjaliści co najmniej w zakresie:
a) bezpieczeństwa ruchu drogowego - w tym zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania
pojazdami,
b) zdrowia - w tym medycyny ratunkowej,
c) dydaktyki i metodyki nauczania,
d) psychologii,
e) języka polskiego.]
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ruchu drogowego lub transportu drogowego, posiadający doświadczenie w
kierowaniu pojazdem.>
[3. Komisja, o której mowa w ust. 1:
1) przygotowuje lub weryfikuje, na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu,
scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych
na egzaminie państwowym, oraz pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminach, o
których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7;
2) weryfikuje scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych
stosowanych na egzaminie państwowym przekazane przez podmioty zewnętrzne oraz przez
osoby prywatne;
3) rekomenduje

do

zatwierdzenia

ministrowi

właściwemu

do

spraw

transportu

zweryfikowane scenariusze, wizualizacje i opisy, o których mowa w pkt 1 i 2.]
<3. Komisja, o której mowa w ust. 1, rekomenduje do zatwierdzenia ministrowi
właściwemu do spraw transportu opracowane lub zweryfikowane pytania
egzaminacyjne.>
4. Minister właściwy do spraw transportu po otrzymaniu rekomendacji zatwierdza pytania
egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1.
5. Komisja, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie regulaminu określonego przez
ministra właściwego do spraw transportu.
[6. Propozycje

scenariuszy,

wizualizacji

i

opisów

wchodzących

w

skład

pytań

egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym mogą być przekazywane
komisji, o której mowa w ust. 1, przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne.
7. W przypadku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów
wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym,
przekazanych przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne komisja wystawia
zaświadczenie o zatwierdzeniu poszczególnych scenariuszy, wizualizacji i opisów
wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych przez ministra właściwego do spraw
transportu.
8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7, może być wykorzystywane do celów
marketingowych, ze wskazaniem scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład
pytań egzaminacyjnych, których dotyczy. Prawo do wykorzystania zaświadczenia do
celów marketingowych przysługuje wyłącznie podmiotom zewnętrznym i osobom
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sposób udostępnione podmiotom i osobom trzecim.
9. Podmiotom zewnętrznym i osobom prywatnym, które przekazały propozycje scenariuszy,
wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych nie przysługuje
wynagrodzenie za przesłane propozycje ani wynagrodzenie za wykorzystanie przesłanych
propozycji podczas egzaminów państwowych.]
10. Osobom wchodzącym w skład komisji, o której mowa w ust. 1, przysługuje
wynagrodzenie za pracę w komisji.
11. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest
dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji, o której mowa w ust. 1, jej
obsługę oraz na wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład.

[Art. 57d.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1;
2) szczegółowe

zasady

zgłaszania

propozycji

scenariuszy,

wizualizacji

i

opisów

wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w
tych sprawach;
3) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych
przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;
4) rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania;
5) wysokość wynagrodzenia członków komisji.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i językowego pytań
egzaminacyjnych zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
2) potrzebę

zapewnienia

przejrzystości

i

określoności

przekazywanych

propozycji

scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, a także
ujednolicenia stosowanych w tym zakresie dokumentów;
3) potrzebę sprawnego i obiektywnego procesu weryfikacji przekazywanych propozycji
scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, a także
ujednolicenia stosowanych w tym zakresie dokumentów;
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zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań
egzaminacyjnych z uwzględnieniem ich łącznej liczby i nakładu pracy członków komisji.]

<Art. 57d.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1;
2) szczegółowy

sposób,

tryb

i

terminy

przeprowadzania

weryfikacji

pytań

egzaminacyjnych przez komisję, o której mowa w art. 57a ust. 1, oraz wzory
dokumentów z tym związane;
3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w
art. 57a ust. 1.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) zakres niezbędnych kwalifikacji członków komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1,
oraz

potrzebę

zapewnienia

sprawnego

i

efektywnego

przebiegu

procesu

opracowywania i weryfikacji pytań;
2) potrzebę zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych;
3) koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem komisji, o której mowa w art. 57a
ust. 1.>
Art. 63.
1. Egzaminator jest obowiązany:
1) przekazywać marszałkowi województwa:
a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 2-5 - w
terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać marszałkowi województwa zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62
ust. 3;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
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ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz
pierwszy uprawnienia egzaminatora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana
uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
2. Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie
przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.
3. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może
podejmować zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu
drogowego.
4. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może
jednocześnie prowadzić szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do
kierowania pojazdami.
5. Do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego stosuje się
przepisy art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).
6. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest obowiązany
informować na bieżąco dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym
wykonuje czynności egzaminatora, o:
1) osobach, o których mowa w [art. 57 pkt 1] < art. 57 ust. 1 pkt 1> ;
2) instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w [art. 57 pkt 2] < art. 57 ust. 1 pkt
2>;
3) właścicielach lub osobach zarządzających podmiotami, o których mowa w [art. 57 pkt 3]
<art. 57 ust. 1 pkt 3>.
7. Informację, o której mowa w ust. 6, składa się pisemnie w formie oświadczenia pod
rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.

Art. 64.
1. Egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję
weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoływani:
1) przewodniczący komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
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kategorii prawa jazdy do przeprowadzenia egzaminu w zakresie kategorii A, B, C, D i T
prawa jazdy lub uprawnienia egzaminatora w zakresie pozwolenia na kierowanie
tramwajem do przeprowadzenia egzaminu w zakresie pozwolenia do kierowania
tramwajem;
3) sekretarz komisji.
3. Komisja przeprowadza egzamin w składzie:
1) przewodniczący komisji;
[2) 4 członków komisji;]
<2) nie mniej niż 2 i nie więcej niż 6 członków komisji;>
3) sekretarz komisji.
[4. W przypadku przeprowadzania wyłącznie części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego
skład komisji może zostać ograniczony do przewodniczącego komisji, 2 członków komisji i
sekretarza komisji.]
5. Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.
6. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w
przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy lub 3-letnią praktykę w przeprowadzaniu
egzaminów na pozwolenie na kierowanie tramwajem.
7. Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin
zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.
[7a. Na egzaminie, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne
pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw
transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią
informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.]
<7a. Część teoretyczna egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, jest
przeprowadzana:
1) przy użyciu pytań egzaminacyjnych pochodzących z katalogu pytań zatwierdzonego
przez ministra właściwego do spraw transportu; katalog pytań oraz pytania zawarte
w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
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1; dostawca tego systemu teleinformatycznego zapewnia jego dostosowanie do
potrzeb realizacji tego egzaminu.>
7b. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, podmiot organizujący
egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta
udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi
prawidłowych.
<7c. Katalog pytań, o którym mowa w ust. 7a pkt 1, zawiera nie więcej niż 1500 pytań.>
8. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest
dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.

Art. 67.
1. Marszałek

województwa

sprawuje

nadzór

nad

przeprowadzaniem

egzaminów

państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:
1) rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
2) kontroluje

działalność

wojewódzkiego

ośrodka

ruchu

drogowego

w

zakresie

przeprowadzania egzaminów;
3) wydaje zalecenia pokontrolne;
4) unieważnia egzamin;
5) zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
6) skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
7) występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego
ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
8) prowadzi analizę:
a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
9) przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
10) kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.
<1a. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa kontroluje
sposób przeprowadzania testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.>
2. Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem województwa współpracują:
1) Policja - w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu;
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administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie
przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych
przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu
drogowego.
Art. 71.

1. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów, w przypadku:
1) śmierci egzaminatora;
2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58 ust.
1 pkt 1-9;
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami
ustawy,
b) przeprowadzenie egzaminu w przypadkach określonych w [art. 57] < art. 57 ust. 1>,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu.
2. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:
1) z urzędu;
2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;
3) na wniosek egzaminatora.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 marszałek województwa wydaje decyzję
administracyjną.
4. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia
przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany
wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu
stała się ostateczna.
5. Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o
którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny
wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2
lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów
stała się ostateczna.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 116 6. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia
zawodowego.
Art. 75.
1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem
lekarskim", podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami
silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
2) osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na
kierowanie tramwajem;
3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze
względu na stan zdrowia;
4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu;
5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją
uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
6) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub
przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu;
7)

kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej,
prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w
zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do
uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności
kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności
zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

8)

kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w
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oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
[2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) na wniosek osoby w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 6 i 8;
2) na podstawie skierowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7.]
<2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) na wniosek osoby – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8;
2) na podstawie skierowania – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7.>
2a. Badanie lekarskie przeprowadzane dla kandydatów, uczniów i słuchaczy, o których mowa
w ust. 1 pkt 7 i 8, wykonuje się w ramach realizacji zadania służby medycyny pracy, o
którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), z tym, że badanie to przeprowadzają lekarze, o których
mowa w art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy, posiadający dodatkowo uprawnienia do
przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określonych w
odrębnych przepisach.
3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony - w zakresie odpowiednich
kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie,
wydane na podstawie art. 34 ust. 1 lub art. 60 lub na podstawie art. 39j ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym.
4. Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem podlega okresowym badaniom
lekarskim w terminach określonych w art. 34 ust. 5.
<5. Badania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, przeprowadza się w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy.>
Art. 77.
1. Lekarzem

uprawnionym

do

przeprowadzania

badań

lekarskich,

zwanym

"uprawnionym lekarzem", jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
1) posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
2) posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
3) posiadająca:
a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
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art. 81 ust. 1;
4) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia

korzyści

majątkowych

lub

przestępstwo

przeciwko

wiarygodności

dokumentów;
5) wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.
2. Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa, który:
1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1-4;
<1a)

przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach

określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, i na bieżąco aktualizuje dane uprawnionego lekarza;>
2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi;
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy
osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
b) została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w
wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich - w okresie, o którym mowa w art.
80 ust. 6.
3. W ewidencji uprawnionych lekarzy umieszcza się następujące dane lekarza:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
2a) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) adres zamieszkania;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania[.] <;>
<7) o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań profilaktycznych, o których mowa w
przepisach Kodeksu pracy.>
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3 pkt 7, następuje na podstawie potwierdzenia o posiadaniu prawa do
przeprowadzania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu
pracy, wydanego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.>
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
samorządu województwa.
Art. 79.
1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na
konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie
pomocniczych badań diagnostycznych.
[2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej
orzeczenie lekarskie.]
<2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie
badanej orzeczenie lekarskie i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w
zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.>
3. Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:
1) terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub
przystosowania;
3) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.
4. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia
lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania
lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81.
Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem
badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego
przeprowadzanego dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7.
5. Jednostka, o której mowa w ust. 4, mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym
powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki,
która przeprowadziła badanie pierwotne.
6. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza,
który je wydał.
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ostateczne.
8. W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania
zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o
których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz przesyła jego kopię:
1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie
ponownego badania lekarskiego;
2) staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14
dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła
wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane
po przeprowadzeniu ponownego badania.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, do kopii orzeczenia lekarskiego uprawniony
lekarz załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem.
10. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 8
pkt 2, kopię orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz przesyła marszałkowi
województwa mazowieckiego.
Art. 81.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2) zakres:
a) badań lekarskich,
b) konsultacji u lekarzy specjalistów,
c) pomocniczych badań diagnostycznych;
[3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 35, 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5;]
<3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1
pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5;>
4) wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5) dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b;
6) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców
oraz ramowy program ich szkolenia;
7) wysokość opłaty:
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b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona
przekroczyć 50 zł.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oceny stanu zdrowia osoby poddanej
badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego;
2) przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) konieczność

zapewnienia

odpowiedniego

poziomu

merytorycznego

jednostek

uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów
uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy;
4) potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji uprawnionego lekarza i
posiadania przez niego dodatkowej wiedzy;
6) (uchylony).
Art. 84.
[1. Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie
psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania
odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej "orzeczeniem
psychologicznym".]
<1. Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie
psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu
lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub
wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej
„orzeczeniem psychologicznym”, i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w
zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.>
1a. Orzeczenie psychologiczne dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2
pkt 3, wydaje uprawniony psycholog.
2. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, którzy nie zgadzają się z treścią
orzeczenia psychologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie
ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Ponowne badanie
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Kodeksu pracy.
3. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii
transportu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia
psychologicznego, za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał.
4. Orzeczenie

psychologiczne

wydane

po

przeprowadzeniu

ponownego

badania

psychologicznego jest ostateczne.
5. W przypadku gdy orzeczenie psychologiczne zawiera przeciwwskazania, o których mowa
w ust. 1, kopię orzeczenia uprawniony psycholog przesyła:
1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła lub podmiot złożył wniosek
o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego;
2) staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14
dni od daty badania, jeżeli osoba badana nie złożyła wniosku o przeprowadzenie
ponownego badania albo orzeczenie psychologiczne zostało wydane w wyniku
ponownego badania.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do kopii orzeczenia psychologicznego uprawniony
psycholog załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem.
7. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 5
pkt 2, kopię orzeczenia psychologicznego przesyła się marszałkowi województwa
mazowieckiego.
Art. 87.
1. Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez
uprawnionego psychologa.
2. Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii
transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku
psychologia;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia

korzyści

majątkowej

lub

przestępstwo

dokumentów;
4) została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.
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względu na miejsce zamieszkania, który:
1) wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji, za opłatą oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3;
<1a)

przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach

określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, i na bieżąco aktualizuje dane uprawnionego psychologa;>
2) wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu psychologowi;
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku osoby:
a) niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
b) skreślonej z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w
wykonywaniu lub dokumentowaniu badań psychologicznych - w okresie, o którym mowa
w art. 88 ust. 8,
c) wobec której orzeczono, prawomocnym wyrokiem sądu środek karny w postaci zakazu
wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu,
d) którą pozbawiono prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem
komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).
4. W ewidencji umieszcza się następujące dane uprawnionego psychologa:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
2a) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) adres zamieszkania;
5) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania;
6) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
5. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
samorządu województwa.
6. Uprawniony psycholog jest obowiązany:
1) przekazać marszałkowi województwa:
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rozpoczęcia badań,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia
ich zmiany;
2) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
3) posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz
okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Art. 98.
1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując
pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem
karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie
o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu
naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.
2. Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiada określona liczba punktów w skali od 0 do
10 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi
naruszenia.
3. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę, o której mowa w ust.
1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających
naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów.
4. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane do centralnej ewidencji
kierowców.
5. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców
usuwa się:
1) z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia;
2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie, o
którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2.
6. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone w centralnej ewidencji
kierowców usuwa się z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.
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1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która
kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu, jest obowiązana:
1) poddać się:
a) badaniu lekarskiemu,
b) badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz
2) ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i
przeciwdziałania narkomanii.
2. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest
obowiązana poddać się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii
transportu, jeżeli:
1) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu
drogowego;
2) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji;
3) kierując pojazdem, spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna
osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub
art. 157 § 1 Kodeksu karnego.
3. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest
obowiązana ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, jeżeli:
1) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu
drogowego;
2) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji.
4. Starosta wysyła osobom, o których mowa w ust. 1–3, informację o obowiązku
poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o
obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych.
5. Starosta wysyła informację, o której mowa w ust. 4, z urzędu na podstawie:
1) informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców – w
zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3;
2) wyroku sądu – w zakresie, o którym mowa w ust. 1;
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1 i 3 oraz ust. 3.
6. Starosta przekazuje administratorowi centralnej ewidencji kierowców informację o:
1) wysłaniu informacji o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, i jego ukończeniu;
2) wysłaniu informacji o obowiązku odbycia badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust.
2, i przeprowadzeniu badań.
7. W przypadku osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, informacje, o których mowa
odpowiednio w ust. 4 i 6, przekazuje marszałek województwa mazowieckiego.
8. Przepisy ust. 1 i ust. 4–7 stosuje się do osób, które kierowały pojazdami silnikowymi w
stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu.>
Art. 99.
[1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej
pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją
uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
2) badanie lekarskie, jeżeli:
a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu,
b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:
a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba
poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1
Kodeksu karnego;
4) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3,
jeżeli:
a) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
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komunikacji;
5) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Starosta wydaje decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 1:
1) z urzędu:
a) na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania
zadań własnych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b,
b)

na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji
zgromadzonych w ewidencji - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a-c
oraz pkt 4 i 5,

c) na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;
2) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka
ruchu drogowego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b i d.]
<1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby
posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją
uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
2) badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia.
2. Starosta wydaje decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 1:
1) z urzędu – na podstawie:
a) informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań
własnych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
b) zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka
ruchu drogowego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.>
3. Starosta przekazuje administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji
informację o:
1) wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;
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i 3.
4. Nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 1 w przypadku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3.
5. W przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3, decyzję, o której mowa w ust. 1,
wydaje marszałek województwa mazowieckiego.

[Art. 101.
1. Osoba skierowana na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5, jest
obowiązana do:
1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o
skierowaniu;
2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia
doręczenia decyzji o skierowaniu;
3) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście zaświadczenia, o
którym mowa w pkt 2.
2. Osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest obowiązana
do:
1) poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;
2) przedstawienia staroście odpowiedniego

orzeczenia

lekarskiego

lub

orzeczenia

psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;
3) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście odpowiedniego
orzeczenia, o którym mowa w pkt 2.
3. Osoba, o której mowa w art. 10 ust. 3, przedstawia odpowiedni dokument, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 2 pkt 2, marszałkowi województwa mazowieckiego.]

< Art. 101.
1. Osoba obowiązana do ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a
ust. 1 pkt 2 lub ust. 3, jest obowiązana do:
1) przedstawienia staroście zaświadczenia o jego ukończeniu w terminie miesiąca od
dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4;
2) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu przedstawienia staroście
zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
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do odbycia badań, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, jest obowiązana
do:
1) dostarczenia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia
psychologicznego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w
art. 99 ust. 1, lub doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4;
2) uiszczenia

opłaty

ewidencyjnej

najpóźniej

w

dniu

dostarczenia

staroście

odpowiedniego orzeczenia, o którym mowa w pkt 1.
3. Osoba obowiązana do poddania się badaniom, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 1
lub ust. 2, lub do ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1
pkt 2, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami lub nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdami, składając
wniosek o wydanie lub przywrócenie uprawnień, jest obowiązana do dostarczenia
staroście:
1) odpowiedniego

orzeczenia

lekarskiego,

orzeczenia

psychologicznego

lub

zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
2) dowodu uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, z
tym że dokumenty są dostarczane marszałkowi województwa mazowieckiego.>

Art. 102.
1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na
kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:
1)

upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem - jeżeli
organ kontroli ruchu drogowego przekazał informację o zatrzymaniu dokumentu;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła
w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:
a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w
art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a,
b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91
ust. 2 pkt 1 lit. b,
c) kursów reedukacyjnych, o których mowa w [art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5] < art. 98a ust. 1
pkt 2 lub ust. 3>;
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w wymaganym terminie orzeczenia:
a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym
mowa w art. 79 ust. 2,
b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o
którym mowa w art. 84 ust. 1;
4)

(5)

kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na

obszarze zabudowanym;
5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc
określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z
konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy
przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych,
powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400),
o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące[.] <;>
<6) uzyskał informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie
którego dokonano w prawie jazdy wpisu, o którym mowa w art. 15 ust. 1.>
1a. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym
mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1) 5 - w przypadku przewożenia ich autobusem;
2) 2 - w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
1aa. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się
naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego
nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze
przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.
[1b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście
informacje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, będące podstawą wydania
decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.]
<1b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje
staroście informacje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, będące
podstawą wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.>
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jej rygor natychmiastowej wykonalności.
<1ca. Starosta, wydając decyzję administracyjną, w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 6, nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności.>
1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o
zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy
na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 albo art. 135a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o
przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o
której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6
miesięcy.
1da. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 2 albo art. 135a ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje
decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia
informacji o tym fakcie.
1e. Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla
ustalenia początku okresu jest właściwa data zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli w chwili
wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w
posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia
wydania tej decyzji.
[2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po
ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia
zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres
przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie
tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.]
<2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
upłynął okres przekraczający rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia
na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego
sprawdzenia kwalifikacji. Warunek nie dotyczy prawa jazdy lub pozwolenia na
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terminie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.>
<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, prawo jazdy zostaje unieważnione
przez właściwy organ.>
3. Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana do
rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i
nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia
zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d - w okresie 6 miesięcy,
podlega on zwrotowi.
Art. 103.
1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami
w przypadku:
1) stwierdzenia:
a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem,
b) na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem,
c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w
trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3,
d) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być
przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b;
[2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów
ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o
którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a;]
<2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów
ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji, o której mowa w
art. 98a ust. 4, dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym
mowa w art. 98a ust. 3 pkt 1;>
3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;
5)

kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102
ust. 1d;
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3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
2. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście dane
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, będące podstawą decyzji
administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
[3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania
pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej.]
<3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania
pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie, oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie uprawnień wynikało z zakazu
prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia
uprawnień

jest

uzyskanie

pozytywnego

wyniku

kontrolnego

sprawdzenia

kwalifikacji.>
3a. Przywrócenie uprawnień następuje również w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu
zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. Wydając decyzję o przywróceniu
uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta wpisuje do prawa jazdy informację o
ograniczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7. Wpis dokonywany jest z urzędu, na
okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów, po uiszczeniu przez osobę ubiegającą się o
przywrócenie uprawnienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz opłaty
ewidencyjnej.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5.
5. Uprawnienia do kierowania pojazdami wynikające z pozwolenia wojskowego cofa lub
przywraca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.
6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania
pojazdami osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek województwa
mazowieckiego.
< Art. 103a.
1. Starosta z urzędu unieważnia kartę kwalifikacji kierowcy po uzyskaniu informacji o
cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego ta karta została
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szczególności datę unieważnienia karty kwalifikacji kierowcy.
2. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście
dane o cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej, będących podstawą do
unieważnienia karty kwalifikacji kierowcy.>

[Art. 104a.
1. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający
uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a albo art. 135a
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ulegają
zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia
wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, których uprawnienia zostały zawieszone, stosuje się
przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.]

<Art. 104a.
1. Zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której:
1) zatrzymano dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdami lub zaistniały przesłanki do zatrzymania tego dokumentu w trybie
art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a, c–f i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym lub art. 16a ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r.
poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517) lub dokument ten nie może być wydany;
2) starosta wydał decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego
posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie art. 102 ust. 1
pkt 2–5 oraz ust. 1d niniejszej ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957) lub art. 5 ust. 5 ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021
r. poz. 877 i 1162).
2. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami następuje:
1) z upływem okresu, w którym pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy lub
pozwolenie na kierowanie tramwajem uprawniało do kierowania pojazdami, albo
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dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami.
3. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami ustaje z dniem zwrotu
zatrzymanego dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdami przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie
tramwajem lub w przypadku wydania dokumentu stwierdzającego posiadanie
uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Zatrzymując dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdami, organ kontroli ruchu drogowego informuje o dniu rozpoczęcia
zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1.
5. Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się
za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w
których uprawnienia te są zawieszone.>

Art. 105.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób punktowania i liczbę punktów
odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 98.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności konieczność
dyscyplinowania

kierujących

pojazdami

do

przestrzegania

przepisów

ustawy,

zapobiegania wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego oraz zapobiegania
uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu
drogowego.
2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i
tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt
1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu
przekazywania informacji.
3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, o którym mowa w [art. 99 ust. 1 pkt 4] <art. 98a ust. 3>;
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- 136 2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w [art. 99 ust. 1 pkt 4] < art. 98a ust. 3>, przy
czym jej wysokość nie może przekroczyć 500 zł;
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się w szczególności konieczność
skutecznego zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego przez zmianę postaw
kierujących pojazdami oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem
zajęć.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy

program

kursu

reedukacyjnego

w

zakresie

problematyki

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w [art. 99 ust. 1 pkt
5] < art. 98a ust. 1 pkt 2>;
2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w [art. 99 ust. 1 pkt 5] <art. 98a ust. 1 pkt 2>,
przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 500 zł;
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
4) szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne
w zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów z tym związane.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się w szczególności:
1) znaczenie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla zmiany
postaw kierujących pojazdami;
2) koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem zajęć;
3) potrzebę ujednolicenia i usprawnienia procedur administracyjnych i ujednolicenia
dokumentów związanych z kierowaniem na badania lekarskie lub badania psychologiczne
w zakresie psychologii transportu;
4) potrzebę ujednolicenia dokumentów związanych z ukończeniem kursów reedukacyjnych.

Art. 118.
1. Wojewoda sprawuje nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy.
2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:
1) przeprowadza kontrolę w zakresie:
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114 ust. 2,
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi:
– warunkami przeprowadzania zajęć,
– programami - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c
i d oraz w ust. 2,
c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji w związku z prowadzeniem szkolenia;
2) w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza
termin ich usunięcia;
3) wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka
doskonalenia techniki jazdy;
4) skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy.
3. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy,
skreślając go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki
jazdy, jeżeli przedsiębiorca:
1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy w wyznaczonym przez wojewodę
terminie;
3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
4. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest:
1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań przewidzianych dla szkolenia, o którym mowa w
art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c oraz ust. 2;
2) wielokrotne wystawienie zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym;
3) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
4a. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych
rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z
urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.
5. Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy w
przypadku:
1) śmierci instruktora techniki jazdy;
2) gdy instruktor przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w art. 117
ust. 2 [pkt 3-6] <pkt 2-5>;
3) wielokrotnego prowadzenia szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań przewidzianych dla szkolenia, o którym mowa w
art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2;
4) wielokrotnego potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
6. Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy:
1) z urzędu;
2) na wniosek jednostki lub organu sprawującego nadzór nad jednostkami, o których mowa
w art. 116 ust. 1;
3) na wniosek instruktora techniki jazdy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, wojewoda wydaje decyzję
administracyjną.
8. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora techniki jazdy, który dopuścił się rażącego
naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji nie może być
dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się
ostateczna.
9. Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w art. 116 ust. 1,
sprawują odpowiednio:
1) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach
transportu i ruchu wojsk;
2) organ podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
odpowiedni dla ośrodka.
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1) rozpatrują skargi dotyczące ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
2) prowadzą kontrolę ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
3) występują do wojewody z wnioskiem o:
a) skreślenie jednostki z ewidencji jednostek prowadzących ośrodek doskonalenia techniki
jazdy,
b) skreślenie instruktora techniki jazdy, który rażąco naruszył przepisy w zakresie szkolenia,

Art. 119.
1. Egzamin, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję
powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoływani:
1) przewodniczący komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
2) członkowie komisji - osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie
wszystkich kategorii prawa jazdy i posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie prowadzenia doskonalenia techniki jazdy;
3) sekretarz komisji.
3. Komisja przeprowadza egzamin w składzie:
1) przewodniczący komisji;
2) 4 członków komisji;
3) sekretarz komisji.
4. Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.
5. Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin
zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.
5a. Na egzaminie, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne
pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw
transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią
informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
5b. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik części teoretycznej egzaminu,
podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne,
na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu
odpowiedzi prawidłowych.
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6. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest
dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.

Art. 122.
1. Wojewoda sprawuje nadzór pod względem legalności nad:
[1) wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1,
art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3-5, art. 31 ust. 1, art. 33
ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1-4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1-3, 6 i
7, art. 47 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1-3, art.
102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1-4b;]
<1) wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15
ust. 1, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3–
5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1–4 i 7, art. 45
ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1–3, 6 i 7, art. 47 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 2 pkt 2,
art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1–3, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1–
4b;>
2) wykonywaniem przez marszałka województwa zadań, o których mowa w art. 10 ust. 3,
art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 62 ust. 3, art. 67 ust. 1, art. 69, art. 70, art. 71 ust. 1 i 2, art.
72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1, 2 i 4, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87
ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 99 ust. 5 oraz art. 103 ust. 6.
2. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1:
1) przeprowadza kontrolę dokumentacji prowadzonej w związku z wykonywaniem zadań, o
których mowa w ust. 1, oraz żąda pisemnych wyjaśnień i informacji w tym zakresie;
2) sporządza w wyniku przeprowadzonej kontroli zalecenia i wnioski przedstawiane
zarządowi odpowiednio powiatu lub województwa;
3) sporządza i przedstawia w terminie do końca marca każdego roku ministrowi właściwemu
do spraw transportu zbiorcze sprawozdanie z terenu województwa za ubiegły rok na
podstawie rocznych sprawozdań starostów z wykonywania zadań określonych niniejszą
ustawą.
3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji
zawartych w zbiorczym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, oraz jego wzór,
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wykonywanych przez starostów.
Art. 138a.
1. Opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art.
38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1,
[ art. 101 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3] <art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2> , art. 109 ust. 1,
3 i 4, art. 110 oraz art. 117 ust. 3 pkt 1, pobiera się od dnia wdrożenia rozwiązań
technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych,
o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin
wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w
terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
określonym w tym komunikacie.

U S T A W A z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957)

Art. 7.
1. (2) Do dnia wskazanego w komunikacie, który minister właściwy do spraw informatyzacji
ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej,

określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych

umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej
ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa rozdziale 15 ustawy
zmienianej w art. 5:
1)

(3)

podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa [w art. 135 ust. 1 pkt

1a] <w art. 135 ust. 1 pkt 2> ustawy wymienionej w art. 4 lub wydał prawomocne
rozstrzygnięcie za to naruszenie, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania kierującego pojazdem;
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(4)

podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1d i art.

103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja, o której mowa odpowiednio
w pkt 1 lub 3;
3)

(5)

organ kontroli ruchu drogowego, który stwierdził kierowanie pojazdem silnikowym w

okolicznościach, o których mowa w art. 102 ust. 1d albo art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy
wymienionej w art. 5, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kierującego pojazdem;
4) starosta niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 102 ust. 1d ustawy wymienionej w art. 5;
5) starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na
kierowanie tramwajem w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 4;
6) w stosunku do osoby, której cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art.
140 ust. 1 pkt 3a ustawy wymienionej w art. 4, stosuje się art. 104 ustawy wymienionej w
art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do organu Policji prowadzącego ewidencję, o
której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4.
3. (6) Komunikat, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy
przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie.

USTAWA

z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.)

[Art. 10d.
1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych, o
których mowa w art. 39c ust. 2, art. 39e ust. 3, art. 39g ust. 10 pkt 1 i art. 39h ust. 4
ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach
określonych w art. 100ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin
wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w
terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
określonym w tym komunikacie.]

USTAWA

z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517)

Art. 14.
1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na
zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44
ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i
pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3, art. 102 ust. 1b, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 124
ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. g i pkt 16 oraz przepisów rozdziału 14 ustawy zmienianej w art.
2 nie stosuje się.
[2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin
wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w
terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
określonym w tym komunikacie.]
<2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia
rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie
co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym
w tym komunikacie.>
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poz. 1660)
Art. 5.
1. Ustala się trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla
bezpieczeństwa państwa.
2. Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób
uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa:
1) dowód osobisty;
2) dokumenty paszportowe;
3) książeczka żeglarska, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197);
4) dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463);
5) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
6) dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw
obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty wydawane
członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
7) dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);
8) dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art.
30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
9) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 89i ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322);
10) tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych;
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wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego;
12) odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej
osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane
przez sądy;
13) odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli
wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 11
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, gdy ich
przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu;
14) wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których
mowa w art. 79 pkt 1-1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz
protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie;
15) certyfikat członka załogi statku powietrznego;
16) wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na
podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz.
374);
17) wojskowe dokumenty osobiste wydawane na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330,
730 i 1726);
18) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 137c ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
19) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
20) wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o
dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919 oraz z 2019 r. poz. 730);
21) naklejka wizowa;
22) Karta Polaka;
23) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
24) Prawo wykonywania zawodu lekarza;
25) Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
26) prawo jazdy;
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dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568);
28)

(1)

(uchylony);

29) pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
30) karta do tachografu, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
tachografach (Dz. U. poz. 1480 oraz z 2019 r. poz. 1123);
31) zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154);
31a) dokument rejestracyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018
r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz.
1137 oraz z 2019 r. poz. 1716);
32) legitymacje służbowe:
a) policjantów,
b) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
c) funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
d) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e) funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,
f) funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
g) funkcjonariuszy

Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego

i

żołnierzy

zawodowych

wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
h) funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych
na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego,
i) funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,
j) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
k) osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,
l) inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,
m) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej[.] <;>
<33)

karta kwalifikacji kierowcy.>

3. Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na
bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym
dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające
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w ust. 2.
4. Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje,
zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły,
legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg,
inne niż wymienione w ust. 2 i 3.

Art. 73.
[1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane
według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie
spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej
ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej - trzech lat,
2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej - pięciu lat
- od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.]
<1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych,
wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego,

które

nie

spełniają

wymagań

odnośnie

do

minimalnych

zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie
dłużej jednak niż przez okres:
1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, z wyłączeniem
dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz kart pojazdów, o których mowa
w art. 77 tej ustawy – trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej – pięciu lat od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy;
3) w przypadku kart pojazdów, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – do dnia 3 września 2022 r.;
4) w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – do dnia 29 marca
2023 r.>
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- 148 2. Wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty publiczne zachowują
ważność. Dokumenty publiczne, których termin został określony, zachowują ważność do
upływu tego terminu.
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