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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. ustawę

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych
ustaw.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z
późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w
brzmieniu:
„d) krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną
jest Rzeczpospolita Polska;”;
2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. Krajowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. d,
stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w tym
prawie jazdy i umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.”;
3) w art. 130 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której
mowa w art. 124a ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2.”;
4) art. 135b otrzymuje brzmienie:
„Art. 135b. W stosunku do jednostek, o których mowa w art. 109 ust. 5 i 6, warunki określone w art. 106 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 i 1448) w art. 117 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawę z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
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 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82.
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umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz
przepisami wykonawczymi do tej umowy;”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1219, z późn. zm.3)) w art. 3 w ust. 1 po pkt 1d
dodaje się pkt 1e w brzmieniu:
„1e) kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części
przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania przez
producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, o
których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i
1448);”.”.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z
2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 153, poz. 903 oraz z 2012 r. poz. 1203.
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