
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mariana Poślednika 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W dniu 19 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazda-

mi (DzU nr 30, poz. 151 ze zm.), dalej: ustawa, której przedmiot reguluje między innymi zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Okres wejścia usta-

wy w życie od dnia jej ogłoszenia był dwukrotnie przesuwany, w konsekwencji obowiązujący zapis wprowa-

dził część jej zapisów w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z pewnymi wyjątkami dotyczącymi określonych 
przepisów, które z kolei weszły w życie z dniem 19 stycznia 2014 r. lub dopiero wejdą w życie z dniem 

4 stycznia 2016 r. (szczegółowy zakres oraz daty wejścia ustawy w życie określa jej art. 139). W grupie prze-

pisów, które zaczną obowiązywać z dniem 4 stycznia 2016 r., są między innymi przepisy regulujące tak zwa-
ny okres próbny, który trwa dwa lata i którego celem jest między innymi dokształcenie osób, które po raz 

pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 pkt 1 ustawy młody kierowca 

zobowiązany jest odbyć między czwartym a ósmym miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: 

– kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
– praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. 

W świetle obowiązujących przepisów art. 93 i 94 ustawy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowe-
go, zaś praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 

lit. b, prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy. 

Nadto należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 93 ust. 4 i 5 ustawy kurs dokształcający prowadzony jest 

za opłatą, która stanowi przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. 
Zgodnie z treścią przywołanych przepisów uprawnienie do organizacji kursu dokształcającego w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego posiada wyłącznie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 93 ust. 1 

ustawy). Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzić może zaś ośrodek dosko-
nalenia techniki jazdy. Takie rozróżnienie uprawnień jest nieuzasadnione zarówno w kontekście równości 

podmiotów wobec prawa, jak i generowanych kosztów, które mają ponieść adresaci przedmiotowych szko-

leń. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego nie posiada in-
frastruktury technicznej wymaganej do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. W związku z tym 

osoba pozostająca w okresie próbnym, zobowiązana do odbycia przedmiotowych szkoleń, zmuszona zostanie 

w kontekście obecnych regulacji prawnych do odbycia części teoretycznej szkolenia (kurs dokształcający w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego) w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a części praktycznej 
(praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym) – w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. 

Powoduje to nieuzasadnione zwiększenie kosztów obowiązkowego szkolenia po stronie osoby w okresie 

próbnym i jednocześnie zmniejszenie przychodów budżetu państwa (część środków pozostanie w wojewódz-
kich ośrodkach ruchu drogowego).  

Uzasadnione więc byłoby podjęcie inicjatywy mającej na celu uregulowanie stanu prawnego w ten spo-

sób, aby osoba pozostająca w okresie próbnym, zobowiązana do odbycia między czwartym a ósmym miesią-
cem przedmiotowych szkoleń, mogła całość szkolenia odbyć w jednym miejscu, co zmniejszy wysokość 

kosztów oraz ułatwi wypełnienie rzeczonego obowiązku. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż pozostawienie regulacji w obecnym kształcie sankcjonuje nieu-

zasadnioną sytuację prawną, w której jeden podmiot (wojewódzki ośrodek ruchu drogowego) jest stawiany w 
korzystniejszej sytuacji niż drugi podmiot (to jest przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonalenia techniki 

jazdy), co w kontekście obowiązujących reguł demokratycznego państwa prawa wprost narusza zasadę rów-

ności podmiotów gospodarczych wobec prawa. Przy tej okazji należy wskazać na dodatkową nierówność, a 
mianowicie na fakt, iż wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, mogące prowadzić działalność gospodarczą, 

będą mogły utworzyć ośrodek doskonalenia techniki jazdy, a przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonale-

nia techniki jazdy nie ma możliwości prawnej, aby utworzyć wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.  



Mając to na uwadze, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o szczegółowe przeanalizowanie 

pod kątem powyższych uwag przepisów rzeczonej ustawy i ustosunkowanie się do podnoszonych w niniej-
szym piśmie wątpliwości w zakresie omawianych regulacji. 

Marian Poślednik 




