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 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o kierujących 

pojazdami. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Krzysztofa Brejzę. 
 

 (-)   Urszula Augustyn;  (-)   Joanna Bobowska;  (-)   Łukasz Borowiak; (-
) Krzysztof Brejza;  (-)   Bożenna Bukiewicz;  (-)   Renata Butryn;  (-)   Ewa 
Drozd;  (-)   Joanna Fabisiak;  (-)   Jerzy Fedorowicz;  (-)   Krzysztof Gadowski; 
 (-)   Elżbieta Gapińska;  (-)   Czesław Gluza;  (-)   Rafał Grupiński; 
 (-)   Agnieszka Hanajczyk;  (-)   Marek Hok;  (-)   Bożena Kamińska; 
 (-)   Krystyna Kłosin;  (-)   Robert Kropiwnicki;  (-)   Krzysztof Kwiatkowski; 
 (-)   Józef Lassota;  (-)   Marek Łapiński;  (-)   Zofia Ławrynowicz; 
 (-)   Katarzyna Matusik-Lipiec;  (-)   Izabela Katarzyna Mrzygłocka;  (-)   Anna 
Nemś;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Andrzej Orzechowski;  (-)   Paweł Papke; 
 (-)   Lucjan Marek Pietrzczyk;  (-)   Julia Pitera;  (-)   Agnieszka Pomaska; 
 (-)   Krystyna Sibińska;  (-)   Bożena Sławiak;  (-)   Waldemar Sługocki; 
 (-)   Tomasz Smolarz;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Jakub Szulc;  (-)   Bożena 
Szydłowska;  (-)   Tomasz Szymański;  (-)   Iwona Śledzińska-Katarasińska; 
 (-)   Marcin Święcicki;  (-)   Aleksandra Trybuś;  (-)   Piotr Van der Coghen; 
 (-)   Monika Wielichowska;  (-)   Mariusz Witczak;  (-)   Ryszard Zawadzki; 
 (-)   Jerzy Ziętek;  (-)   Ewa Żmuda-Trzebiatowska. 



projekt 

 

USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, 

poz. 151, z późn. zm.1) w art. 51 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii A i B może być przeprowadzany 

w miastach nie posiadających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest 

prezydent;”. 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy rozszerza krąg miast, w których możliwe jest zdawanie egzaminów na prawo 

jazdy na wszystkie miasta prezydenckie, a nie tylko te które posiadają prawa powiatu. 

Obecnie istnieje możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy jedynie w miastach na 

prawach powiatu. Z racji na przyjęte w 1998 kryterium uzyskania praw powiatu (b. stolica 

województwa) miasta na prawach powiatu często liczą mniej mieszkańców niż miasta 

pozbawione tego statusu powiatowe. Przykładem jest liczące 45 tys. mieszkańców Krosno 

(posiadające prawa powiatu), w którym możliwe jest zdawanie egzaminu na prawo jazdy. 

Możliwości takiej nie mają mieszkańcy znacznie większego Ełku, Inowrocławia, czy 

Głogowa.  

                                                            
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, 
poz.1210, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 oraz Dz. U. z 2012 r., poz.113. 



Proponowany projekt ustawy rozszerza możliwość przeprowadzania egzaminów na prawo 

jazdy w miastach, w którym organem wykonawczym jest prezydent. W miastach liczących 

przeciętnie ok. 60-70 tysięcy mieszkańców występują właściwe układy komunikacyjne – 

istnieją duże ronda, przebiegają przez nie drogi krajowe, występują ulice złożone z kilku 

pasów ruchu. W wielu z tych miast jeszcze w latach 90-tych przeprowadzane były egzaminy 

na prawo jazdy. 

Proponowany projekt ustawy doprowadzi do zmniejszenia korków i natłoku samochodów 

szkół jazdy na ulicach miast, w których istnieją obecnie ośrodki WORD. 

Z drugiej strony projekt ten wpłynie korzystnie na dostępność do egzaminu na prawo jazdy 

dla mieszkańców miast 50-70 tysięcznych, ale też dla mieszkańców sąsiednich gmin 

wiejskich, dla których miasta, których dotyczy proponowany projekt ustawy, pełnią funkcję 

subregionalną.  

Pamiętać należy, że w miastach nie posiadających praw powiatu (jak i na otaczających je 

obszarach wiejskich) jest często większe bezrobocie  niż w miastach na prawach powiatu. 

Obecnie można mówić o gorszym dostępie mieszkańców tych terenów do ważnego na rynku 

pracy uprawnienia jakim bez wątpienia jest prawo jazdy. 

Z opracowania przygotowanego przez Biuro Analiz Sejmowych (499-10) wynika,  

że w Polsce istnieje ograniczona w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej 

dostępność mieszkańców do ośrodków zdawania egzaminów na prawo jazdy. Jeden ośrodek 

egzaminacyjny dostępny jest: 

- w Holandii  dla 300 tys. mieszkańców,  

- w Portugalii dla 320 tys. mieszkańców, 

- w Wielkiej Brytanii dla 150 tys. mieszkańców (praktyczny),  

- w Estonii dla 76 tys. mieszkańców, 

- w Irlandii dla 90 tys. mieszkańców. 

W Polsce jeden ośrodek egzaminacyjny obsługuje ok. 700 tys. mieszkańców. Największa 

liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt egzaminowania występuje w województwie 

świętokrzyskim: 1,270 tys. mieszkańców.  



Proponowane zmiany są korzystne dla obywateli. Zbliżają administrację mieszkańcom  

i zdecydowanie ułatwiają dostęp do uzyskania prawa jazdy (m.in. poprzez skrócenie długiego 

obecnie czasu oczekiwania na egzamin). 

Zgodnie z projektem ustawy nie będzie ustawowego zobligowania do tworzenia dodatkowych 

ośrodków w miejscowościach, w których nie jest to potrzebne. Ustawa zakłada jedynie 

możliwość przeprowadzania tego egzaminu na prawo jazdy kat. A i B.   

Ustawa nie pociąga za sobą negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa.  

Niemożliwe jest precyzyjne wyliczenie skutków finansowych projektu ustawy dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zakłada jedynie wprowadzenie w miastach nie 

posiadających praw powiatu, których organem wykonawczym jest prezydent, możliwości 

przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy kat. A i B. Oszacowanie czy i w jakiej skali 

wskazane miasta skorzystają z przyznanego uprawnienia jest na tym etapie niemożliwe. 

Podkreślenia wymaga, iż ustawa nie zakłada obowiązku tworzenia nowych ośrodków wraz z 

całą ich infrastrukturą, a jedynie punkty umożliwiające przeprowadzenie egzaminu. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

 



 
Warszawa, 3 grudnia 2012 r. 

BAS-WAPEiM-3065/12 
 
 
 
Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Krzysztof Brejza) 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r., poz. 32 
ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zakłada dodanie art. 51 ust. 4a w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze 
zmianami.). Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w projekcie podano niewłaściwą 
datę ustawy – wskazano bowiem na dzień 6 stycznia 2011 r. Projekt wprowadza 
możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy 
kategorii A i B również w miastach nieposiadających praw powiatu, jeśli ich 
organem wykonawczym jest prezydent. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej.  

 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

  
 
 
 
Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 
 
 

 
Zbigniew Wrona 

 
 
 
 
 



  
Warszawa, 3 grudnia 2012 r. 

BAS-WAPEiM-3066/12 
 
 
 
Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  

 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
Opinia prawna 

w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krzysztof Brejza) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
 
Projekt ustawy zakłada dodanie art. 51 ust. 4a w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze 
zmianami.). Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania egzaminu 
państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A i B również w miastach 
nieposiadających praw powiatu, jeśli ich organem wykonawczym jest prezydent. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 

 
         

 Dyrektor 
 Biura Analiz Sejmowych 
 
 

 Zbigniew Wrona 
 
 



PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 11 - 021- 485/12 

Warszawa, dnia20 grudnia 2012 r. 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ............................................. . 

D ł\1 .. 4 ' 'l ' .""l ata wp.1wu ........ J.. .. r_ .... ;.::_· .. ~::_;~·~· 

Pan 
Lech CZAPLA 
Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 grudnia 2012 r., GMS-WP-173-360/12 uprzejmie 

informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym 

z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) nie uznaje za celowe 

opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących po

jazdami. 

Z poważaniem 

~~'}J(Ą~ 
Stanisław DĄBROWSKI 
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Z wiązek Wojewódzh.v Rzeczypospolitej Polskiej 

ZW/0714/340/12 

Warszawa, 20 grudnia 2012 r • 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz . .................. 2"1'" ... ,., ... ,._ ... 1 .. .. l'} r'i'' D . ,(.., L;}, 

at~ wpływp '"'"'''"'""""'""'""'"' 

Kancelarii Sejmu 

j Ctu<PIJ<;:i r:::.::o /11 ul4•ec 
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 grudnia 2012 r. o nr EK -020-

450/12, dotyeząc:e przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy: 

o zmianie ustawy o kierująr:ych pojazdami, w załączeniu, uprzejmie 
przekazujemy opinie otrzymane z województw: łódzkiego, warmińsko

mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckil~go. 

Dyr e RP 

-



- l 

Skierniewice, dnia 19 grudnia 2012 r. 

Pan Witold Stępień 

Marszałek Województwa Łódzkie10 

01(.070-1-34/12 

W nawi~zaniu do przesłanego projektu zmiany ustawy o kieruiilCVCh pojazdami, 

w którym to projekcie proponuje się przeprowadzanie egzaminów państwowych na kat. A i B 

prawa jazdy w miastach nie posiadających praw powiatu, uważam, że tworzenie nowych 

punktów czy oddziałów ośrodków ruchu drogowego w tych miastach jest w chwili obecnej 

nieracjonalne. Wpływ na to ma zarówno sytuacja ekonomiczna jak i demograficzna w kraju, 

jak również ponoszone w tej chwili przez wszystkie WORD-y inwestycje związane 

z dostosowaniem infrastruktury O~rodka do wymogów w/w ustawy. W chwili obecnej 

WORD-y ponoszą koszty związane z zakupem nowego oprogramowania do 

ewidencjonowania kandydatów na kierowców i przeprowadzania egzaminów teoretycznych 

oraz z zakupem 1runtów w celu powiększenia placów manewrowych do przeprowadzania 

egzaminów praktycznych na kat. A prawa jazdy. 

Aby móc przeprowadzić w/w eszamlny w zgodzie z wymogami prawnymi, ośrodki 

musiałyby dodatkowo ponieść koszty związane m.in. z: 

• zakupem bąd~ dzierżawą terenu na utworzenie punktów/filii o~rodka w w/w miastach, 

- zorganizowaniem, w tym utwardzeniem, placu manewrowego dla przeprowadzania 

egzaminów praktycznych część l, 

• zakupem bąd~ wynajmem budynku, niezbędnego dla utworzenia w nim i wyposażenia sali 

komputerowej w celu przeprowadzania egzaminów teoretycznych na w/w kategorie prawa 

jazdy, poczekalni dla osób zdających, pomieszczeń biurowych do przechowywania 

dokumentacji związanej z egzaminowaniem, oraz stworzenia możliwości zapisu na egzamin 

również w w/w miastach, 



- zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do przeprowadzania 

egzaminów teoretycznych. 

Włąie się to również ze zwiększeniem zatrudnienia obsługi biurowej (m.in. zapisy na 

egzamin, prowadzenie dokumentacji związanej z procesem egzaminowaniem), obsługi 

technicznej (utrzymanie w należytej sprawności pojazdów do egzaminowania i pozostałej 

infrastruktury- np. urządzeń rejestrujących, sprzętu informatycznego). 

Podkreśllć należy, ze biorąc pod uwagę fakt niżu demograficznego, który trwać b~dzie przez 

najbliższą dekadę, coraz mnieJ osób przystępuje do egzaminów na prawo jazdy. Skutkuje to 

mniejszymi wpływami Ośrodka, który już od dwóch lat racjonalizuje zatrudnienie. Olbrzymi 

wpływ na to ma również wzrost kosztów działalności, wvn ikający z inflacji, zwiększonego o 

ponad 40% od 2008 r. poziomu wynagrodzeń egzaminatorów, wzrostu kosztów pariwa o ok. 

60% i niepodwyiszania opłat za egzamin od 2006 r. Stale pogarszaJąca się w związku 

z powyższym sytuacja ekonomiczna ośrodków skutkuje coraz mniejszymi wydatkami na 

statutowe cele jakimi są finansowania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Tworzenie w tych warunkach oddziałów istniejących ośrodków w miastach nie 

posiadających praw powiatu spowoduje, że finansowanie tych działań stanie się niemożliwe, 

a ośrodki będą ą funkcjonować ponizej granicy opłacalności. 

Zaznaczyć należy, że w województwie łódzkim nie jest usytuowane żadne miasto. 

które spełniałoby kryteria przewidziane projektem zmiany ustawy o kierujących pojazdami, 

to jest miasto nie posiadające praw powiatu, w którym organem wykonawczym jest 

prezydent. 

Stofan Mi&tzejl!k 
p.o. Oyrełrto~t~ 

WORD w Siclemlewicach 



Piotrlców Tryb. 18.12.2012 r. 

Opinia z woj. ł6dzkiego do projektu zmiaDy ustawy o kieruj4cyeb pojazdami 

Odpowiadając na zapytania dotyczące załączonego projektu zmiany ustawy o kierujących 

pojazdami w zakresie 

"4a. Egzamin państwowy w zakresie prawajazdy kat. A i B mote być przeprowadzany w 

miastach nie posiadających praw powiatu, w których organem wykonawc%)'m jest prezydent'' 

poniżej przedstawiam opinię WORD Piotrlców Tryb. 

l. Tworzenie kilku nowych fili WORD umotliwiających przeprowadzanie egzaminów w 

zakresie prawa jazdy kat. A i B wiązać się będzie z poniesieniem dużych nakładów na 

organizację tych filii i ponoszenie wysokich nieadekwatnych do pnychodów kosztów 

eksploatacji. 

2. W rejonie działania WORD Piotrków Tryb. do takich filii kandydować będą: 

- Bełchatów, 

-Radomsko, 

- Tomaszów Mazowiecki 

3. Każda taka filia lub oddział będzie musiał posiadać 

l) zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 131ipca 2012 r. ws. egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienie do 

kierowania pojazdami .... 

a) pomieszczenia do przechowywania dokumentacji 

b) pomieszczenia przez:naezonego do zapisywania osób na egzamin państwowy i 

administrowania danymi 

c) pomieszczenia dla egzaminatorów 

d) salę przeznaczoną do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego 

e) pomieszczenie stanowiące poczekalnię dla osób oczekujących na egzamin państwowy 

t) toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali do przeprowadzania. części teoretycznej egzaminu 

państwowego 

2) plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań 

wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego 

3) pojazdy egzaminacyjne w liczbie umożliwiającej obsługę zaplanowanych egzaminów 

państwowych 

-



4) system teleinfonnatyczny ośrodka egzaminowania 

Sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego musi 

spełniać wymagania § 4 ust. l Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dn. I 3 lipca 2012 r. ws. egzaminowania osób ubiegl\iących się o 

uprawnienie do kierowania pojazdami .... 

a plac manewrowy musi spełniać wymagania § S ww. Rozporządzenia 

4. Biorąc powy~sze pod uwagę każda taka filia (oddział) będzie musiał dysponować 

a) uwzgl~dniając nowe wymagania placu manewrowego kat. A terenem utwardzonym o 

powierzchni około 5000 m2 

b) budynkiem administracyjnym 

c) budynkiem garażowym 

d) pojazdami egzaminacyjnymi~ o ile pojazdy egzaminacyjne kat. B motna. by podzielić z 

obecnie posiadanych, to dla kat. A zamiast 4 pojazdów tj. AM, Al, A2, A WORD musiałby 

posiadać ich 16 ( po 4 do każdej siedziby). 

Taki koszt pojazdów egzaminacyjnych kat. a nie ma szans nawet na zamortyzowanie się przy 

liczbie przeprowadzanych egzaminów. 

e) wszystkie media do funkcjonowania filii 

~ energia elektryczna 

~woda 

~ścieki 

-ogrzewanie 

S. Egzaminy kat. A. i B stanowią 91 %wszystkich egzaminów przeprowadzanych przez 

WORD w Piotrkowie Tryb. i obecna infrastruktura WORD jest wystarczająca. Podzielenie tej 

liczby na 4 oddziały nie przysporzy liczby egzaminów a zapotrzebowanie infrastruktury 

wzrośnie killcakrotnie oraz wzrosną kilkukrotnie koszty jej utrzymania i eksploatacja. 

Pozostałe kategońe tj. 9% plus część egzaminów kat. A i B nie utrzymają obecnej 

infrastruktury WORD. 

6. Tak proponowana organizacja egzaminów kat. A i B wymusi zwiększenie zatrudnienia 

przy obsłudze egzaminów i klientów 

- biuro obsługi klientów 

~ nadzór nad egzaminami 

- zabezpieczenie techniczne pojazdów egzaminacyjnych 



• zabezpieczenie infonnatycme systemu i rejestracja przebiegu egzaminów kat. B 

- wsparcie egzaminatora przy egzaminach lcat. A ze względu na prowadzenie egzaminu 

dwoma pojazdami 

- ochrona i S)'rzątanie obiektów 

7. Spadnie efektywność pracy egzaminatorów ze względu na dojazdy do filii 

8. Mocno zagrożona będzie losowość przydziału kandydata do egzaminatora, gdy.ż w 

przypadku funkcjonowania WORD Piotrków Tryb. i filii w Bełchatowie, Radomsku, 

Tomaszowie Mazowieckim średnio dziennie w filii pracować będzie 3-3,5 eg1.aminatora 

9. W związku z niżem demograficznym liczba kandydatów będzie maleć a tym samym uwagi 

zawarte w pwl)ctach powyżej hę~ wskazywały jeszcze bardziej na niekorzyść tworzenia 

oddziałów. 

l O. W rejonie działania WORD Piotrków Tryb. ewentualne filie powstawałyby w odległości 

25 + 44lan od WORD Piotrków Tryb. co nie jest istotnym przybliżeniem administracji do 

klienta, biorąc pod uwagę że egzamin na prawo jazdy nawet z poprawkami maje się około 3 

razy w życiu. 

11. Argwnent o skróceni u długo~i czasu oczekiwania na egzamin jest argumentem 

okazjonalnym z uwagi na wchodzenie w życie ustawy o kierujących, gdyż jeszcze do końca 

sierpnia 2012 czas oczekiwania na egzamin w naszym WORD wynosił 7-10 dni i jest moim 

zdaniem minimalnie niezbędnym czasem, aby osoba która nie zdała egzaminu poprawiła 

swoją wiedzę i umiejętno~ci. 

12. Stwierdzenie, że projekt ustawy jest niemożliwy do wyliczenia skutków finansowych dla 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest prawdziwy tylko w jedną stronę. 

Będą one bardzo wysokie przy tworzeniu filii (oddziałów) i będą również wysokie w trakcie 

funkcjonowania. W mojej ocenie zagratają samofinansowaniu się WORD w Piotrkowie Tryb. 

a tym samym zagrażają artykułom 117 + I 20 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Uwzględniając powytsze uwagi z pozycji WORD w Piotrkowie Tryb. negatywnie opiniuję 

projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujęcych pojazdami. 

Bogusław KuJawiak- dyr. WORD Piotrków Tryb. 



Opinia woj. warmińsko-mazurskiego o projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o kierujących pojazdami. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami rozszerza 
możliwość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii A 
i B w miastach, w którym organem wykonawczym jest prezydent. 

Obowiązujące przepisy wykonawcze w sprawie egzaminowania wydane na 
podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym_ oraz przepisy, które wejdą w życie 19 
stycznia 2013r. na podstawie ustawy o lcieruiacych pojazdami stanowią, że 
egzamin praktyczny powinien być przeprowadzony na drogach o natężeniu ruchu 
co najmniej 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu. Ideą tego ZBpisu było i 
jest sprawdzenie wiedzy, umiej~tności i oceny zachowań kandydata na kierowe~ w 
ruchu drogowym o dużym natę:teniu, a nie tylko samej techniki kierowania 
pojazdem, co wiąte się z wykonaniem zadań egzaminacyjnych. Miasta powiatowe, 
prezydenckie to najczęściej miasta małe o infrastrukturze drogowej mało 
zróżnicowanej, bez właściwych układów komunikacyjnych, nie są w stanie 
zapewnić odpowiednich wanmków egzaminowania. 

Nadchodzący niż demografic:my w niedługim okresie spowoduje, że 
istniejące już ośrodki egzaminowania nie będą wykorzystane, co do możliwości 
przeprowadzania egzaminów z braku osób zdających. 

W przypadku przyjęcia przez Sejm projektu ustawy należy jednak zdawać 
sobie sprawę z konsekwencji wdrożenia takiego stanu prawnego. W województwie 
warmińsko- mazurskim- w razie powstania oddziału w Ełku- prawdopodobnie 
upadnie z braku osób zdających WORD w Suwałkach. W podobnej sytuacji 
znajdzie się WORD w Elblągu w razie powstania oddziału w jednym z sąsiednich 
miast należących do województwa pomorskiego. Sytuacja podobna zaistnieje w 
wielu ośrodkach w kraju. 

W związku z powyższym propozycję zmiany w obecnym systemie prawno -
organizacyjnym, uznajemy za bezzasadną. 

p.o. Dyrektora 

Stanisław Szatkawski 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego - Regionalne 

Centrum BRD w Olsztynie 



Uwagi z woj. kujawsko-pomorskiego 

Departament Infrastruktury Drogowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu pełniący nadzór nad Wojewódzkimi Ośrodkami 
Ruchu Drogowego 
jest zdecydowanie przeciwny zmianie wart. S 1 ustawy o kierujących 
pojazdami polegającej na dodaniu ust. 4a. 
Prawdą jest, że dodanie ww. ust. nie pociąga za sobą negatywnych skutków 
finansowych dla budżetu państwa, ale rodzi je dla Wojewódzkich Ośrodków 
Ruchu Drogowego. 
Ponadto należy dodać, iż z chwilą wejścia w życie nowej ustawy skończą się 
kolejki w WORD-ach. 
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Nawl~ując do pisma t dnia 12 arudnla 2012 roku z Biura Związku Wo,Jew6dztw RP dotyCZI\c;ego proaby 
o zagłoszenie uwag do poeeiskiego projektu ustawy - o zmillfli& u•wy o klettilłcyr;h pojazdami- upl2.ejmie 1WI'SC:am 

UWił9ł na nM1fPW•ce kwestie: 

OdnOR~tC •IQ do pJZepisflw prawa wprowadzaj'cych mo!IIWQści przeprowadzania egzaminów na prawo jazcłf 

w 2:akr11ie kategorii A i S w mleatac:h nie poeiadającyc:h praw powiatu, w których organem wykonawczym jest pruydent 

miasta nala2y wyrazić opinię, że przedmiotowa zmiana nie jest uzallldniona bionte pod uwagę obecnft svtuaeit 

ekonomiczn&demograficznę kraju. Prezentowana l:miana wprowadzalaby ·moSIWOIIć utwoiZenia tzw. oddziałów 

terenowych WORD-6w w zwl~u z art. 120 ulławy - Prawo o fłJChU drogowym, który atanowi .1. Ssjmik wo~ 

nedtiJe oltodkowl statut. 2. Statut o.łrodlfa olerei/a w 82CZer1Óino4ci jego Olflenizac/ę i MJrunici lwof%enia oddlialów 

fel8no~h." 

Jednym z Istotnych argumentów przemawll~eych pr2eciwko utworzeniu ł utrzymywaniu każdego dodalłc~ 

miejsca egmmlnOWIII'IIa tą znactne nakłady finantaOWe. których wymaga taka. Inwestycja. Zs przykled mote postutyć 

nowe miejsce egzaminowania Wojewócllkiego 061odka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Radarowej 1, kłóre 

kosztowalo ołt. 2,5 mln z.tolyełl. Przy załatenlu pr%ejęcia nawet do 26% obaługi ludna&ci w danym regionie utwOJZenie 

nowego mlejaca egzaminowania daleko odbiega od minimalnego progu rantowności l bęcWe łłanowić poważne 

obcilłtenle WORD-u, przy którym taki oddział powa1anle, a może r6wnież wywol8ć brak rentowności dla obu jednostek. 

Na taką aytuaq' wpływają nlewl(tpliwle I'Oinrtce koszta utrzymania Wojewódzkich OArodków Rudlu Drogowego, w tym 

paede wezystkim podwytki cen !owerów, paliw, energii elelrtryczne;, jak równim wynagrodzeń egzaminatorów 

wProwadzone I'OZpo~Z~tcfzenlem Mini&tnl Transportu z: dnia11 października 2007 r. w spTBWie warunków wynarpadzania 

egzaminatorów przept0W11dZ8jlf.cych egzaminy kandydatów na klelbwców llderr1WC6w. 

W obecnym stanie prawnym głównym tródlem przychodów Wojewódzkich Ołrodków Ruchu Orogow&go aą wpływy 

z opłat egzaminacyjn~eh. Stawki opłat ntgulowane &łl ul'2:fdowo stosownym rozporządzeniem ministra właściWego do 

spraw transportu. Opłaty egnminacyjne od POCZiltkU 2007 roku nie były walory%owane, stąd te1 mamy do czynienia za 

stale pogarszają~ się sytuacją ekonomłeznit tychże jednostek. W tym ŚWie~e istotną wadą proponowanych zmian je&t 

umotJiwienia podejmowania decyzji p!Z82 władze jednego miasla, która mogą doprowadzić do problemów 

L11.11111 l'llltldlj NIQft!CY JNIICI. Ce11Vii181y. PN•DI iia 81101 :20al. PN-!111180 140CII:ZI105, PN ISOtiEC Z7DD1:20117, CHSĄI 1111111:21101' 
•• ..,...".. P~~~ ...... ~~IOfti!Cor\lllc;Wlylll. 

www.m~ovla..pl 
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ekonomic:znych jednoatak ~onych l dzłałają.cych na obazerze województwa aą&iednlego (migraqe c&ób z dużych 

miut do jednastek przeprowadzaj~tcyłtl egzaminy połatanych w mniejszych ośrodkach, gdzie łatwiej będzie z~ 

egzamin z uwagi na łatwiejszy i prostezy ukłlld komunikacyJny oraz mniejsze natt:tenle ruchu drogowego). 

We wszy&łklch WORQ.ech na terenie kraju, w tym równlet w tych d;dftajllCVCh na terenie wojaw6dztwa 

mazowieckiego dokonuJe aię obecnie· Aldukcjl e1atów egzaminatorów. gdy! nowa uaady egzaminowania spowodowały 

krótszy c:as egzaminu, a tym samym witkazEt lk2b' osób egzaminowanyc:h dziennie, co przy sukcesyNnym łpadku 

os6b zainteresowanych egzaminem po&Wala ZNeUzować wszystkie potJZeby puy mniejszym zatrudnieniu. R6wniat 

dane damograficZne waka2u.ią. :te w grupie wiekoweJ 18·20 łat, stanowlł\Cej gł6~ część klientów OśRidl<ów 

egzaminowanie naattpuje wyratny apadek populacji, co w perspektywie najblitszych kilku lat spowoduje wyraine 

zmniejszenie iłoścl at6b egzaminowanych oraz jednoczainie zmniejszenie wpływów środktM fina~ WORD. 

W tNietle przedstawionych faktów nalety zdecydowanie wyntzić nesatvwn'l opinię na temat sxoponowanvctl zmtan 

i .zwraca alę z prośbft o uwzględnienie pzedltawionego stanowiska oraz podjocie stocscwnych dzialań 2:JTJierzajlłCJCh do 

zaniechania wpmwadzenia zmian. 

Kler~k 
Wydziału Prawnff/r~neao 

Z.bigni+jor 



• RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Warszawa, dnia 2013 r. 

PROKURATOR GENERALNY 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

PG VII G 025/432/12 L.dz ............................................ .. 

D ł o 3. 01 zan 
ata wp ywu ...................... : ....... .. 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 grudnia 2012 r., nr GMS-WP-173-360/12, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, 

przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 

ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. 

zm.), przedstawiam następujące stanowisko. 

Projekt przewiduje zmianę w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (Dz. U z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), która wejdzie w życie w dniu 19 

stycznia 2013 r. Przewiduje się dodanie art. 51 ust. 4a, który umożliwia przeprowadzanie 

egzaminów na prawo jazdy kategorii A i B w miastach nie posiadających praw powiatu, w 

których organem wykonawczym jest prezydent. Zgodnie z treścią art. 51 ust. 4 przywołanej 

wyżej ustawy, 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. 

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

wskazano, że powstał on jako odpowiedź na negatywne zjawiska związane z procesem 

uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz jako element działań na 

rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Jednym z głównych celów ustawy jest 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących 

--
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pojazdami. Za kluczowy element, który ma zapewnić osiągniecie wyżej wymienionego celu, 

uznano właściwe uregulowanie przebiegu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. 

W zakresie miejsca przeprowadzenia państwowego egzaminu na prawo jazdy ustawa 

o kierujących pojazdami utrzymuje obecnie obowiązujące rozwiązanie przewidziane w art. 

109 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 

1137, j.t., z późn. zm.). 

Niewątpliwie ograniczenie kategorii miast, w których możliwe jest przeprowadzenie 

egzaminu na prawo jazdy wszystkich kategorii podyktowane było koniecznością sprawdzenia 

umiejętności kierowania pojazdem w warunkach o określonym układzie komunikacyjnym, 

rodzaju dróg oraz o dużym natężeniu ruchu. 

Zdaniem Autorów projektu konieczność zmiany nieobowiązującego jeszcze aktu 

prawnego wynika z ograniczonej dostępności mieszkańców do ośrodków egzaminacyjnych na 

prawo jazdy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. 

Wydaje się, iż wyżej wskazany powód zmiany ustawy nie jest przekonujący, gdyż 

poza ogólnym stwierdzeniem o dysfunkcjonalności roZWiązarua obowiązującego 

unormowania nie wykazano konkretnych negatywnych skutków dla obywateli. Należy także 

pamiętać, iż w kontekście aksjologicznych wartości, jakie miał na uwadze Ustawodawca przy 

uchwalaniu ustawy o kierujących pojazdami, wskazywana przez Autorów projektu 

niedogodność ma znaczenie drugorzędne. 

Nadto w art. l projektu błędnie wskazano datę uchwalenia nowelizowanej ustawy 

tj. 6 stycznia 2011 r., zamiast prawidłowo- 5 stycznia 2011 r., co wymaga stosownej korekty. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że projekt nie zasługuje na pozytywną opinię. 

Andrzej Seremet 
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