
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 listopada 2010 r.

o kierujących pojazdami

(druk nr 1046)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym1)

_________
1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot

Europejskich:
1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw

państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i
ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn. zm.),

2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników
rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.),

3) dyrektywy 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE
L 237 z 24.08.1991, z późn. zm.),

4) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów
bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z
późn. zm.),

5) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania
urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we
Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z późn. zm.),

6) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów
kołowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne
wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne
obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, z późn.
zm.),

7) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego
pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z późn. zm.),
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8) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów
niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej
dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.),

9) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów
rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.),

10) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE
L 187 z 20.07.1999),

11) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli
przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz.
WE L 203 z 10.08.2000, z późn. zm.),

12) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub
trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz. Urz. WE
L 124 z 09.05.2002).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r.,
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne.]

<Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty
Europejskiej:

1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu
pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn.
zm.),

2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu
kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z
późn. zm.),

3) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego
stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L
373 z 31.12.1991, z późn. zm.),

4) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i
zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach
pojazdów mechanicznych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z późn.
zm.),

5) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych
pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne
dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne
dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235
z 17.09.1996, z późn. zm.),

6) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997,
z późn. zm.),
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7) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów
niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej
dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.),

 8) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów
rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.),

9) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999),

 10) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli
technicznej pojazdów dostawczych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz.
WE L 203 z 10.08.2000, z późn. zm.),

11) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu
dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę
92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002).

Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 maja
2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne.>

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach
ruchu;

2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
[3) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego

ruchu;]
<3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący

pojazdami;>
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami
wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

[3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 97 ust.
3, art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art.
114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1-3 i 5, art. 140 ust. 4,
art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.]

<3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art.
140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji
rządowej.>

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

1a) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

1b) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych,
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

[3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co
najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;]

<3) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które
na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w
tym również w razie ciągnięcia przyczep;>

[4) droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych;]

<4) droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo,
przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
czterokołowca;>

5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt;

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi;
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12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są
odpowiednimi znakami drogowymi;

16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub
dowódcę;

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę,
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie;

[21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym;]
<21) kierowca – osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub

motorowerem;>
22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo
przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku;
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29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę
lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu
szynowego;

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego
z naczepą;

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową,
Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu
Drogowego i Służbę Więzienną;

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy
uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego
światła błyskowego;

39) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej "autobus szkolny";

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy
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przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9
łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i
ciągnik balastowy;

<42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub
ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla,
którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350
kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;>

43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
podręcznego (taksówka osobowa),

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);
44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem

do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

[45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -
wielośladowy;

46) motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h;]

<45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności
skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem –
wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o
symetrycznym rozmieszczeniu kół;

46) motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy
nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45
km/h;>

47) rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem;

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

49a) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz
przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w
ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych;
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50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750

kg;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten

pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami,

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do
poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim
rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej
pojazdu;

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej
osi;

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta.

Art. 20.
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w

godzinach 500-2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w

godzinach 2300-500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20

km/h.
3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi

w przypadku:
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
a) na autostradzie - 130 km/h,
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 110 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co

najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100
km/h,

d) na pozostałych drogach - 90 km/h;
2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o
dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,

b) na pozostałych drogach - 70 km/h.
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4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone
w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h.

5. (uchylony).
5a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki może, w drodze

rozporządzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń
na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), wprowadzić ograniczenia w dopuszczalnej
prędkości pojazdów samochodowych.

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) - 30 km/h;
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla

kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem
zabudowanym;

[3) motocykla (również z przyczepą) i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w
wieku do 7 lat - 40 km/h.]

<3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi
przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.>

Art. 38.
Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego
organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki
tego ubezpieczenia;

[4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2;]
<4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada

2010 r. o kierujących pojazdami;>
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Art. 39.
1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas
jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
2) kobiety o widocznej ciąży;
3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
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5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli
Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności
służbowych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku

inwalidzkim.
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do

12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym
urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz
właściwym warunkom technicznym.

[4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, specjalistycznym
środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z
późn. zm.), lub pojazdem Policji.]

<4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, autobusem,
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży
Gminnej (Miejskiej).>

[Art. 40.
1. Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są

obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym
warunkom technicznym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do motocykli fabrycznie wyposażonych w
pasy bezpieczeństwa.]

<Art. 40.
1. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona

takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych
odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w
nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.>

Art. 80d.
1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1-3 i ust. 6a - nieodpłatnie;
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2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5 - odpłatnie.
2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty
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 wewnętrznych miesięczne

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
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 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów
podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Przychodami Funduszu są:
1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;
[2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art.

97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1;]
<2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i

art. 150 ust. 1;>
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. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.);]

<4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1,
art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 2, 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, 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 26 listopada 2010 r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. Nr …, poz. …), a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z
późn. zm.)>

5) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych
opłat ewidencyjnych;

6) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym
Funduszu oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych Funduszu.

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
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postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn.
zm.) - 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.

[6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art.
82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także w art. 39g ust. 9 pkt
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie może przekroczyć
równowartości w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego
ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 7.]

<6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3,
art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy, oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1,
art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 2, 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, 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 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami, a także
w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie
może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu
kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu wydania
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.>

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w
drodze rozporządzenia:

[1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a także w art. 39g ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób jej
wnoszenia;]

<1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3,
art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy, oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14
ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 2,
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, 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 26 listopada 2010 r.
o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2, ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 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;



- 13 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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. 97a.
1. Organy, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 3, dokonują w prawie jazdy wpisu

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:
1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie
szkolenia okresowego;

2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

- o których mowa w przepisach ustawy wymienionej w ust. 1.
<2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia

okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której
mowa 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.>

3. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii,
której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa
kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności
orzeczenia, o którym mowa w art. 39j ust. 4 lub art. 39k ust. 3 tej ustawy.

4. Za dokonanie wpisu pobiera się opłaty, o których mowa w art. 97 ust. 1.

DZIAŁ IV

[Kierujący]
<Bezpieczeństwo ruchu drogowego>

[Rozdział 1
Uprawnienia do kierowania

Art. 87.
1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod

względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-3:
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1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz
wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem
pod nadzorem instruktora;

3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem
egzaminatora.

2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku
badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem.

3. Nie wymaga się uprawnienia do:
1) kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która

ukończyła 18 lat;
2) prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Art. 88.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest

prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1) kategorii A - motocyklem;
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125

cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna
masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie

własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
5) kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej

przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub
pojazdem wolnobieżnym;

6) kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

7) kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
8) kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż

17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem
wolnobieżnym;

9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem
wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);
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10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C
lub D, łącznie z przyczepą;

11) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w
kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
własnej pojazdu ciągnącego;

12) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w
kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
własnej pojazdu ciągnącego.

3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów

określonych w kategorii B+E;
2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w

kategorii D+E;
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich

wymienionym z przyczepą lekką;
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem

rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą
(przyczepami).

4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może kierować pojazdem specjalnym i używanym do

celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1) na podwoziu kołowym lub zespołem pojazdów specjalnych składających się z

pojazdu kołowego i przyczepy specjalnej, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym
kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów
specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców i posiada:

a) prawo jazdy, które uprawnia do kierowania:
- kategorii B - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej

3,5 t oraz zespołem pojazdów składających się z pojazdu specjalnego i
używanego do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej masy własnej pojazdu o ile łączna dopuszczalna masa
całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t oraz pojazdem
specjalnym wolnobieżnym,

- kategorii C - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5
t, łącznie z przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t,

- kategorii C+E - zespołem pojazdów specjalnych oraz używanych do celów
specjalnych określonych odpowiednio w kategorii B lub C, łącznie z
przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych,

b) pozwolenie do kierowania:
- kategorii B - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej

3,5 t oraz zespołem pojazdów składających się z pojazdu specjalnego i
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używanego do celów specjalnych i przyczepy specjalnej oraz używanej do
celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
przyczepy specjalnej oraz używanej do celów specjalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu o ile łączna
dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
oraz pojazdem specjalnym wolnobieżnym,

- kategorii C - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5
t łącznie z przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t,

- kategorii C+E - zespołem pojazdów specjalnych oraz używanych do celów
specjalnych określonych w kategorii C, łącznie z przyczepą specjalną,

- kategorii D - autobusem specjalnym lub pojazdem specjalnym wolnobieżnym
łącznie z przyczepą specjalną oraz używaną do celów specjalnych o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t;

2) na podwoziu gąsienicowym lub zespołem pojazdów specjalnych składającym się z
pojazdu gąsienicowego i przyczepy specjalnej oraz używanej do celów specjalnych,
jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania
pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych w wojskowym ośrodku
szkolenia kierowców i posiada prawo jazdy kategorii B, C, C1, T lub pozwolenie do
kierowania pojazdem kategorii B, C, C+E, D;

3) w razie konieczności ewakuacji zagrożonego mienia jednostki wojskowej, pojazdem
specjalnym i używanym do celów specjalnych, na rozkaz dowódcy jednostki
wojskowej, każdy żołnierz, jeżeli posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania
pojazdem co najmniej kategorii B i umiejętność kierowania danym pojazdem.

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, uwzględniając konieczność posiadania szczególnych kwalifikacji przez
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej kierujących pojazdami specjalnymi i używanymi
do celów specjalnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis świadectwa
ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do
celów specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców, uwzględniającego rodzaj
ukończonego kursu i rodzaj pojazdu.

Art. 89.
(uchylony).

Art. 90.
1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

1) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
2) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania

pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

3) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
4) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w

każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo
przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.
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2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:
1) 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T;
2) (uchylony);
3) 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
4) 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej
służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.

5. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa jazdy:
1) dla kategorii C, C1, D lub D1 - jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt

3 i 4, określonych dla prawa jazdy kategorii B;
2) dla kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - jest spełnienie wymagań, o

których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla praw jazdy kategorii
B, C, C1, D lub D1.

Art. 91.
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 orzeczony został - prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem
kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do
orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym - zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Art. 92.
1. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:

1) ze stanu zdrowia kierowcy;
2) z możliwości prowadzenia określonego pojazdu;
3) z przepisów ustawy.

2. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:
1) korekty lub ochrony wzroku;
2) korekty słuchu;
3) protezy lub szyny ortopedycznej;
4) możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu;
5) konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
6) ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów;
7) dodatkowego oznakowania pojazdu;
8) terminu ważności prawa jazdy.

Art. 93.
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1. Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w
nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają,
aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę.
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na
okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności
krajowego prawa jazdy.

Art. 94.
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może

kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:
1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy;

2) państwo:
a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8

listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem

określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a
- w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej
jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po
oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z
zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem
określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem
otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego
- warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1
pkt 1.

3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności,
ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w
wydanym prawie jazdy.

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w
stosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki
wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje ust. 2.

Art. 95.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania tramwajem jest pozwolenie.
2. Pozwolenie może uzyskać osoba, jeżeli:

1) ukończyła 20 lat;
2) przedstawiła orzeczenia: lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań

zdrowotnych i psychologicznych do kierowania tramwajem;
3) odbyła wymagane szkolenie i zdała egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.

2a. Pozwolenie jest wydawane na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w
art. 122 ust. 2.
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3. Przepis art. 91 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o pozwolenie.
Art. 95a.

1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2-4, która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie

oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122
ust. 2, i psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

2. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może
być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej,
potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art.
122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

3. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Policji może być osoba, która posiada
zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ Policji, potwierdzające spełnienie
wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz
psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba,
która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których
mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

Art. 95b.
Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo
jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 2 lat.

Art. 96.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie

ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa,

jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi

kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat
w przypadku karty motorowerowej.

3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba,
która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą
mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.

Art. 97.
1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce
czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.
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2a. Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

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 bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie
wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów
uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą, marszałek województwa
mazowieckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3a. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej dokument stwierdzający uprawnienie do
kierowania pojazdem wydaje na czas nie dłuższy niż jeden rok dowódca jednostki
wojskowej.

3b. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej wydany przez dowódcę jednostki
dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem podlega wymianie na
dokument, o którym mowa w ust. 1.

4. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy lub pozwolenie do
kierowania tramwajem.

Art. 97a.
1. Organy, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 3, dokonują w prawie jazdy wpisu

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:
1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie
szkolenia okresowego;

2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

- o których mowa w przepisach ustawy wymienionej w ust. 1.
3. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii,

której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa
kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności
orzeczenia, o którym mowa w art. 39j ust. 4 lub art. 39k ust. 3 tej ustawy.

4. Za dokonanie wpisu pobiera się opłaty, o których mowa w art. 97 ust. 1.
Art. 97b.

Organ wydający uprawnienie do kierowania pojazdem, na wniosek podmiotu wydającego
karty do tachografów cyfrowych, potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych
dotyczących prawa jazdy.

Art. 98.
1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie

zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o
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zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie
stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za
opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia
o utracie dokumentu;

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo
3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

3. W razie odzyskania utraconego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dokument ten należy
zwrócić do starosty.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych
dokumentów wydaje organ, który je wydał.

5. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, organem właściwym w sprawach
określonych w ust. 1-2a jest marszałek województwa mazowieckiego.

Art. 98a.
W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania
nowego prawa jazdy, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu
może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane
do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Art. 99.
Zadania i kompetencje określone w art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2 i art. 97 ust. 1 nie mogą
być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu
warszawskiego.

Art. 99a.
Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów praw jazdy i
pozwoleń do kierowania tramwajem w trybie określonym przepisami o zamówieniach
publicznych.

Art. 100.
1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

wewnętrznych, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia praw jazdy
przed podrobieniem, przerobieniem lub kradzieżą, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich
opis;

2) szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z wydawaniem
dokumentów, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania oraz wzory
dokumentów stosowanych w tych sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej, kierując się koniecznością zapewnienia zgodności tego
dokumentu z obowiązującym podziałem uprawnień oraz mając na uwadze skrócenie
okresu niezbędnego do uzyskania prawa jazdy, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i
opis dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza
zasadniczej służby wojskowej.]
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Rozdział 1a
Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a.
1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".
2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia

do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".
[3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w

stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.]
<3. W ewidencji gromadzi się także dane o:

1) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły
naruszenie, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami;

2) instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie
tramwajem;

3) egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania
pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

4) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub
pozwolenia na kierowanie tramwajem;

5) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

6) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w
zakresie psychologii transportu;

7) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w
zakresie psychologii transportu;

8) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
9) instruktorach techniki jazdy;

10) ośrodkach egzaminacyjnych.>
4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem
danych zgromadzonych w ewidencji.

[Art. 100b.
1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:

1) imię i nazwisko;
1a) datę i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL);

3) adres zamieszkania;
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4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę

ponownego uzyskania uprawnienia;
6) datę ważności uprawnienia;
7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
8) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

8a) spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;
9) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

10) dotyczące:
a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

11) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane;

12) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym;

13) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego
ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) (uchylony).
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:

1) wymienione w pkt 1-9 i 14 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu
dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

2) wymienione w pkt 10:
a) w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna

Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ
właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny
organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie
dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,

b) w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o
dokonaniu tych czynności,

c) w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
wystąpieniu tych zdarzeń,

d) w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do
orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po
uprawomocnieniu się orzeczenia;
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3) wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców
przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych;

4) wymienione w pkt 12 - wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
5) wymienione w pkt 13 - kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają

usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w
postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje
do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony
z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
80b ust. 4.]

<Art. 100b.
1. W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których mowa w art. 100a

ust. 2 i ust. 3 pkt 1:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności (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) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
6) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także

datę ponownego uzyskania uprawnienia;
7) datę ważności uprawnienia;
8) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
9) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

10) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
11) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia
– serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę zwrócenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia – serię i numer dokumentu,
datę cofnięcia i datę przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia –
serię i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia,

d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów –
datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu,

e) informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących naruszenia
przepisów ruchu drogowego - data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia,
liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data,
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godzina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer
rejestracyjny), którym popełniono naruszenie,

f) okresu próbnego i jego przedłużenia – datę rozpoczęcia i datę przedłużenia
tego okresu,

g) skierowania na kurs reedukacyjny – datę skierowania na kurs i datę jego
zakończenia,

h) dokumentu z państwa Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe
prawo jazdy – w tym państwa wydania i numeru dokumentu,

i) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu - datę popełnienia przestępstwa
lub wykroczenia;

12) zakres, numer oraz okres, na jaki zostało wydane zaświadczenie ADR, o którym
mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych;

13) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej przyspieszonej, o której mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej
potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

15) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie;
16) numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie;
17) numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie;
18) numer ewidencyjny egzaminatora, który prowadził egzamin państwowy;
19) numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził szkolenie;
20) numer ewidencyjny uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
21) zakres, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do kierowania pojazdem;
22) numer ewidencyjny uprawnionego psychologa, który wydał orzeczenie

psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem;

23) zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

24) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym przeprowadzono egzamin
państwowy;

25) zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
26) informacje o wydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających uprawnienia

do kierowania pojazdami – serię, numer oraz datę i przyczynę wydania
wtórnika.
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2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2,
3, 5, 7 i 9:

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL –
serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju,
który wydał ten dokument;

4) numer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, egzaminatora,
lekarza, psychologa lub instruktora techniki jazdy;

5) zakres posiadanych uprawnień;
6) datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień;
7) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
8) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

3. W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt
4, 6, 8 i 10:

1) nazwę;
2) oznaczenie adresu siedziby;
3) numer ewidencyjny;
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON);
5) wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności;
6) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji;
7) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:
1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających

uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu tych
dokumentów, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 − 10 oraz pkt 11 lit. f i
h;

2) odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji,
Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy
w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do
kierowania pojazdami, prokurator lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu
czynności – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a;

3) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu decyzji – w
zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g;

4) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
wystąpieniu tych zdarzeń – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c;

5) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i;
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6) odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji,
Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, prokurator lub
sąd – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e;

7) podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary
niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;

8) wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – w zakresie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 13;

9) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie, o którym mowa w
ust. 1 pkt 14;

10) starosta – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15−18 i 20−26;
11) wojewoda – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19.

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji:
1) starosta – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2;
2) wojewoda – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 9;
3) marszałek województwa – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 100a

ust. 3 pkt 3, 5 i 7.
6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji:

1) starosta – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 4;
2) wojewoda – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 8;
3) marszałek województwa – w zakresie jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3

pkt 6 i 10.
7. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie
którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
uległo zatarciu. Informację o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro
Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;

2) ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i
6 ustawy z dnia  26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami;

3) ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usunięciu odpowiednio z ewidencji lub
rejestru po upływie określonych w nich dat.

8. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest
zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 80b ust. 4.>

Art. 100c.
1. [Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich

ustawowych zadań, następującym podmiotom:] <Dane zgromadzone w ewidencji
udostępnia się w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji ich
ustawowych zadań, następującym podmiotom:>

1) Policji;
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1a) Inspekcji Transportu Drogowego;
2) Żandarmerii Wojskowej;
3) Straży Granicznej;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
6) sądom;
7) prokuraturze;
8) starostom;

8a) strażom gminnym (miejskim);
9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i
komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

11) wojskowym komendantom uzupełnień.
12) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);
13) 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[.]<;>

<14) marszałkowi województwa;
15) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.>

[2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one
dotyczą.]

<2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one
dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji
danych.>

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych
zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z
danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art.
19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w
art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio.

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia,
dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym
osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.]

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświadczenia,
dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w
tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym



- 29 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą swój
uzasadniony interes prawny.>

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny,
umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.

4a. 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.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 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.

Art. 100e.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji;
2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione

poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;
<3a) szczegółowy sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 100c ust. 2;>

4) wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i
sposób ich wnoszenia.

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
1) organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich

przekazywania;
3) zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;

<3a) bezpieczeństwo danych;>
4) zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.
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[Rozdział 2
Szkolenie i egzaminowanie

Art. 101.
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem
może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do
uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program
nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12
miesięcy.

Art. 102.
1. Szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem

silnikowym albo tramwajem jest prowadzone:
1) w formie kursu - w ośrodku szkolenia kierowców;
2) w formie zajęć szkolnych dla uczniów - przez szkołę, w której programie nauczania

jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
2. Ośrodek szkolenia kierowców może być prowadzony przez:

1) przedsiębiorcę;
2) jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostkę resortu spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby

resortu.
Art. 103.

1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:
1) który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;

5) który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi
warunkami;

6) który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.
3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek

szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania
działalności objętej wpisem.
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4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ust.
1, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest
obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest
dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
4) adres ośrodka szkolenia kierowców;
5) zakres prowadzonego szkolenia;
6) imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami ich uprawnień.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się

dane, o których mowa w ust. 5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż
adres siedziby.

9. Jednostka wojskowa lub jednostka resortu spraw wewnętrznych mogą prowadzić
szkolenie w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3, po spełnieniu
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

10. Szkoła może prowadzić szkolenie, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 2, po spełnieniu
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

Art. 103a.
(uchylony).

Art. 104.
1. Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia

kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli
przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 103 ust. 6, niezgodne ze stanem
faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;
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3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

1) szkolenie niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia;
2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodki szkolenia kierowców, ponowny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym
zakresie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w art. 72 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 105.
1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo

tramwajem jest prowadzone przez instruktora, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Instruktorem jest osoba, która:

1) ma co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami

rodzaju objętego szkoleniem;
3) przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem;

4) ukończyła kurs kwalifikacyjny;
5) zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę;
6) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu

drogowym;
7) została wpisana do ewidencji instruktorów.

3. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest prowadzone przez osobę, która
spełnia warunki określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.

Art. 106.
1. Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów, jeżeli spełnia ona warunki

określone w art. 105 ust. 2 pkt 1-6, i wydaje jej legitymację instruktora na okres
wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2.

2. Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, o
których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2.

3. Instruktor jest obowiązany posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i
okazywać ją na żądanie.

Art. 107.
1. Starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli instruktor:

1) nie spełnia warunków określonych w art. 105 ust. 2 pkt 1-6;
2) nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

kierowania pojazdem lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem;
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3) nie zdał egzaminu, o którym mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2, w wyznaczonym terminie;
4) dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia.

2. W przypadku skreślenia instruktora z ewidencji z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 4,
ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od
dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Art. 108.
1. Nadzór nad szkoleniem sprawują:

1) starosta - w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsiębiorcę;
2) odpowiedni organ podległy Ministrowi Obrony Narodowej właściwy w sprawach

transportu i ruchu wojsk - w zakresie szkolenia prowadzonego przez jednostkę
wojskową;

3) odpowiedni organ resortu spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia prowadzonego
przez jednostkę tego resortu;

4) organ właściwy do wykonywania nadzoru pedagogicznego - w zakresie szkolenia
prowadzonego przez szkołę.

2. Organ sprawujący nadzór może w szczególności:
1) kontrolować dokumentację i działalność związaną ze szkoleniem;
2) wyznaczyć termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora, starosta
może skierować go na egzamin, o którym mowa w art. 105 ust. 2 pkt 5:

1) z urzędu;
2) na wniosek organu sprawującego nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

Art. 109.
1. Egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do

kierowania pojazdem oraz osoby, o której mowa w art. 114, przeprowadza egzaminator
zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego:

1) na podstawie umowy o pracę - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy;
2) na podstawie umowy zlecenia - w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem.

2. Egzamin państwowy jest organizowany w:
1) wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego - w zakresie wszystkich kategorii prawa

jazdy;
2) przedsiębiorstwie komunikacji publicznej, upoważnionym przez starostę - w zakresie

pozwolenia do kierowania tramwajem.
3. 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.

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową
dokonują:

1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
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3) egzaminator.
Art. 110.

1. Egzaminatorem może być osoba, która:
1) (uchylony);
2) posiada wykształcenie wyższe;
3) posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat oraz uprawnienie do

kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1
roku;

4) przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem;

5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu
drogowym;

6) ukończyła kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
7) uczestniczyła w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz

przeprowadziła co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora
wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskała
pozytywną opinię;

8) zdała egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez:
a) ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie sprawdzania kwalifikacji

na wszystkie kategorie prawa jazdy, z wyjątkiem kategorii T,
b) starostę - w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub

pozwolenie do kierowania tramwajem;
9) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

10) została wpisana do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka
województwa.

2. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, nie stosuje się do egzaminatora osoby
ubiegającej się o prawo jazdy kategorii T lub o pozwolenie do kierowania tramwajem.

Art. 110a.
1. Egzaminator zobowiązany jest do:

1) rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzonych zadań;
2) rozwijania wiedzy zawodowej i podnoszenia kwalifikacji;
3) godnego zachowania w czasie wykonywania obowiązków.

2. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może
jednocześnie prowadzić szkoleń dla kandydatów na kierowców, szkoły nauki jazdy ani
być jej właścicielem lub współwłaścicielem.

3. Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie
przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

Art. 111.
1. Marszałek województwa dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli

spełnia ona warunki określone w art. 110 ust. 1 pkt 2-9.
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2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje na okres wynikający z
terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2, legitymację
egzaminatora osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudnionej w wojewódzkim ośrodku
ruchu drogowego.

3. Egzaminator podlega kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, o
których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2.

4. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego podlega corocznie
szkoleniu organizowanemu przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

5. Egzaminator jest obowiązany posiadać w czasie prowadzenia egzaminów legitymację
egzaminatora oraz okazywać ją na żądanie.

Art. 112.
1. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje marszałek

województwa.
2. Organ sprawujący nadzór może w szczególności:

1) kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem;
2) przerwać lub unieważnić egzamin państwowy prowadzony niezgodnie z przepisami;
3) w razie stwierdzenia rażących uchybień zawiesić działalność odpowiedniej jednostki

w zakresie prowadzenia egzaminów państwowych - do czasu usunięcia uchybień;
4) w uzasadnionych przypadkach skierować egzaminatora na egzamin, o którym mowa

w art. 110 ust. 1 pkt 8.
Art. 113.

1. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji, jeżeli:
1) nie spełnia warunków określonych w art. 110 ust. 1 pkt 2-9;
2) nie odbył okresowego szkolenia;
3) nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

kierowania pojazdem lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem;

4) nie zdał egzaminu, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8, w wyznaczonym terminie;
5) naruszył zasady egzaminowania.

2. W przypadku skreślenia egzaminatora z ewidencji z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 5,
ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od
dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Art. 114.
1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją
starosty:

a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24

punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o:



- 36 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres
przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze
porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego.

3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne
sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje marszałek
województwa mazowieckiego.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do
kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie,
odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego
kwalifikacje.

Art. 115.
1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając konieczność
właściwego przygotowania osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania
pojazdami oraz zapewnienie obiektywnego sprawdzenia ich kwalifikacji, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie
wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu manewrowego, pojazdów
przeznaczonych do szkolenia;

2) wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących egzaminy państwowe w
zakresie wyposażenia, warunków lokalowych, placu manewrowego i pojazdów
przeznaczonych do egzaminowania;

3) program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi, tramwajami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów;

4) warunki i tryb:
a) uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,

szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o te uprawnienia lub
podlegających sprawdzeniu kwalifikacji oraz wzory dokumentów z tym
związanych,

b) szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, pracy
komisji egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów z tym związanych;

5) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego
rejestru.

2. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając koszty związane z prowadzeniem
egzaminów sprawdzających kwalifikacje oraz koszty związane z wydawaniem
dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i
instruktorów oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji sprawdzających ich
kwalifikacje;
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2) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o wydanie
uprawnienia do kierowania pojazdami lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji;

3) wysokość stawek wynagrodzenia egzaminatorów zatrudnionych na podstawie umowy
zlecenia;

4) wysokość opłat za wydanie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,
legitymacji instruktora i egzaminatora;

5) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i
egzaminatorów oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji sprawdzających ich
kwalifikacje.

Rozdział 2b
Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem

silnikowym
Art. 115f.

1. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem
silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może być prowadzony przez:
1) przedsiębiorcę;
2) jednostkę wojskową lub jednostkę organizacyjną resortu spraw wewnętrznych - w

zakresie szkolenia kierowców na potrzeby jednostek organizacyjnych tych resortów.
Art. 115g.

1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy
stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga
uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia
techniki jazdy.

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada:

a) infrastrukturę techniczną,
b) pojazdy odpowiednie do prowadzenia zajęć,
c) warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne

- pozwalające na bezpieczne i zgodne z programem wykonywanie ćwiczeń
praktycznych;

2) zapewnia prowadzenie ćwiczeń praktycznych przez instruktorów techniki jazdy;
3) 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.

Art. 115h.
1. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia

techniki jazdy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
objętej wpisem.
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2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w

Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
5) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z numerami nadanych

uprawnień;
6) numer w rejestrze.

3. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia
techniki jazdy przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej
treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać również:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem adresu
zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz numer przedsiębiorcy w tym
rejestrze.

6. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera:
1) opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa;
2) opłatę ewidencyjną - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców.

7. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - w
terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu;

2) opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - na
zasadach i w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80d
ust. 7.

Art. 115i.
1. Jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek

doskonalenia techniki jazdy w zakresie określonym w art. 115f ust. 2 pkt 2 po spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 115g ust. 2 pkt 1 i 2.
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2. O rozpoczęciu działalności jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają wojewodę
najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
2) miejsce prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z numerami nadanych im

uprawnień.
4. Wojewoda prowadzi ewidencję ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych

przez jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych. W ewidencji
umieszcza się:

1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
2) miejsce prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z numerami nadanych im

uprawnień;
4) numer ewidencyjny.

5. Wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu
do ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy - w terminie 14 dni od dnia
dokonania wpisu.

Art. 115j.
1. Ćwiczenia praktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy są prowadzone przez

instruktora techniki jazdy.
2. Instruktorem techniki jazdy może być osoba, która:

1) ma co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada uprawnienia instruktora, o których mowa w art. 106 ust. 1, w zakresie

rodzaju pojazdu objętego szkoleniem;
3) zdała egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją

egzaminacyjną powołaną przez wojewodę;
4) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy prowadzonej przez

wojewodę.
3. Wojewoda, wpisując osobę, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, do

ewidencji:
1) pobiera opłatę;
2) wydaje świadectwo instruktora techniki jazdy;
3) nadaje numer ewidencyjny.

4. Wpis dokonywany jest na okres ważności legitymacji instruktora, o której mowa w art.
106 ust. 1.

5. W ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się następujące dane:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
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3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu
potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

4) numer i datę ważności legitymacji instruktora, o której mowa w art. 106 ust. 1;
5) adres zamieszkania.

6. Za dokonanie wpisu instruktora techniki jazdy do ewidencji pobiera się opłatę, która
stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 115k.
1. Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy sprawuje wojewoda.
2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:

1) przeprowadza kontrolę w zakresie:
a) spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, o których mowa

w art. 115g ust. 2,
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującym programem doskonalenia

techniki jazdy,
c) prawidłowości prowadzonych dokumentów w związku z realizacją szkolenia;

2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza
termin ich usunięcia;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia
techniki jazdy oraz wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru działalności
regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115h ust. 3, niezgodne ze stanem
faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy w wyznaczonym
przez wojewodę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest:

1) wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia niezgodnego ze stanem faktycznym;
2) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek doskonalenia techniki jazdy wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji
kierowców w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez
przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

5. Wojewoda wydaje decyzję o wykreśleniu instruktora techniki jazdy z ewidencji
instruktorów techniki jazdy w przypadku:

1) wykreślenia z ewidencji instruktorów, o której mowa w art. 106 ust. 1;
2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 115j ust. 2 pkt 1-3;
3) śmierci instruktora;
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4) naruszania przez instruktora techniki jazdy w trakcie prowadzenia szkolenia w
ośrodku doskonalenia techniki jazdy zasad bezpieczeństwa i spowodowania
zagrożenia bezpieczeństwa osób biorących udział w szkoleniu.

6. W przypadku wykreślenia instruktora techniki jazdy z ewidencji z przyczyn określonych w
ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po
upływie 2 lat od dnia wykreślenia instruktora z ewidencji.

Art. 115l.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) infrastrukturę techniczną, warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne, wymagane
do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

2) program egzaminu oraz zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
sprawdzanych na egzaminie oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnej dla
kandydatów na instruktorów techniki jazdy;

3) wysokość:
a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, z tym że

wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 400 zł,
b) stawek wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na

instruktorów techniki jazdy,
c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, z tym że jej wysokość

nie może być wyższa niż 50 zł,
d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących

ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
4) wzór:

a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
doskonalenia techniki jazdy,

b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
d) świadectwa instruktora techniki jazdy;

5) sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia;

6) budowę numerów ewidencyjnych ośrodków doskonalenia techniki jazdy i numerów w
rejestrze instruktorów techniki jazdy oraz sposób ich nadawania.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu
uwzględnia odpowiednio:

1) konieczność stworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków szkolenia
prowadzonego przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz zapewnienia
należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzanego szkolenia;

2) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem:
a) egzaminu,
b) ewidencji,
c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy;
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3) zakres niezbędnych danych dotyczących osób uczestniczących w szkoleniu,
instruktorów, ośrodków doskonalenia techniki jazdy i organów właściwych w
sprawach wpisu do rejestru;

4) potrzebę ujednolicenia trybu postępowania w sprawach dotyczących dokumentacji
szkoleniowej;

5) konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania ośrodków
doskonalenia techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.]

Art. 117.
[1. Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających

kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
kierujących pojazdami.]

<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;

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
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,
c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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.>
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. 119.
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w

niniejszej ustawie.
[2. Przychodami ośrodka są:
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1) wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami;

2) wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

3. Rozchodami ośrodka są wydatki na:
1) bieżące utrzymanie ośrodka;
2) prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych

kategorii i pozwolenia do kierowania tramwajem;
3) inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
4) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w

szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury
jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki,
niewykorzystane na wydatki, o których mowa w pkt 1-3.]

<2. Przychodami ośrodka są:
1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
2) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
1) bieżącego utrzymania ośrodka;
2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze

województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i
podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe
wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1 − 3.>

4. (uchylony).
5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego

fundusz założycielski.
7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z

prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie
dla każdej innej działalności.

[Rozdział 4
Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami

Art. 122.
1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega:
1) osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy;
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2) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem
cofniętego ze względu na stan zdrowia;

3) kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
a) uczestniczy w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby

lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
b) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego

podobnie do alkoholu;
4) kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających

zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem,

skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów
orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

6) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami.

2. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, instruktor, egzaminator oraz kierujący tramwajem
podlegają kontrolnym badaniom lekarskim:

1) w wieku do 55 lat - co 5 lat;
2) w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata;
3) powyżej 65. roku życia - corocznie.

3. Zadania i kompetencje określone w ust. 1 pkt 4 i 5 nie mogą być powierzone w drodze
porozumienia gminie.

4. Badania lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz.
5. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do kierującego tramwajem.
6. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane na koszt osoby badanej,

chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
7. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzane na koszt podmiotu

zatrudniającego lub osoby badanej, gdy nie pozostaje w stosunku pracy lub służby.
8. Przeprowadzanie badań lekarskich i wydawanie orzeczeń podlega kontroli marszałka

województwa.
9. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na badanie

lekarskie, w trybie określonym w ust. 1 pkt 4, wydaje marszałek województwa
mazowieckiego.

Art. 123.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, uwzględniając zróżnicowane wymagania zdrowotne oraz konieczność przyjęcia
obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb:
a) kierowania na badania lekarskie i ich przeprowadzania w celu stwierdzenia

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
silnikowymi oraz kierowania tramwajami,
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b) wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

c) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;

2) zakres badań lekarskich;
3) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi oraz wzory

stosowanych dokumentów;
5) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie.

Art. 124.
1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega:
1) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do

kierowania pojazdami oraz osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania
tramwajem;

2) kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli
ruchu drogowego, jeżeli:

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu,

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
3) kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny;
4) kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona

zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego;
5) osoba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest ona przewidziana do szkolenia na kierowcę na
potrzeby wojska;

6) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem
silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdami.

2. Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem
podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym co 5 lat do ukończenia 65. roku życia i
następnie corocznie.

3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2, są przeprowadzane przez uprawnionego do
orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.

4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do kierującego tramwajem.
5. Badanie psychologiczne jest wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że przepisy

odrębne stanowią inaczej.
Art. 124a.

1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
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2. Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada zestaw metod badawczych określonych metodyką oraz warunki lokalowe

gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami
określonymi w metodyce;

3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzekania lub sam jest uprawnionym
psychologiem;

4) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono
upadłość.

3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ust.
1, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest
obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest
dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania lub siedziby;
4) adres pracowni psychologicznej;
5) zakres prowadzonych badań;
6) imiona i nazwiska zatrudnionych psychologów wraz z numerami ich uprawnień.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się

dane, o których mowa w ust. 5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż
adres siedziby.

9. Psychologiem uprawnionym do wykonywania badań psychologicznych, o których mowa w
art. 124 ust. 1 i 2, przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie
zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba, która:
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1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa;
2) ukończyła podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez

szkołę wyższą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich kierunku
psychologia;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko
dokumentom lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4) została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych.

10. Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w
zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa, który:

1) wpisuje do ewidencji za opłatą osobę spełniającą warunki określone w ust. 9 pkt 1-3;
2) wydaje zaświadczenie o wpisie;
3) nadaje numer ewidencyjny.

11. W ewidencji, o której mowa w ust. 10, umieszcza się następujące dane:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko oraz numer PESEL;
3) adres zamieszkania.

Art. 124b.
1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych.
2. W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa:

1) prowadzi kontrolę w zakresie:
a) zasad i metodyki prowadzonych badań,
b) wymaganej i prowadzonej dokumentacji,
c) wydawanych orzeczeń,
d) warunków lokalowych;

2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności, może
wyznaczyć termin ich usunięcia.

3. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę
pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,
jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 124a ust. 6, niezgodne ze stanem
faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez wojewodę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej.

3a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej jest wydanie orzeczenia psychologicznego
niezgodnego ze stanem faktycznym.

4. (uchylony).
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5. Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji psychologów uprawnionych do
wykonywania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia
pojazdów mechanicznych w przypadku:

1) śmierci psychologa;
2) gdy psycholog przestał spełniać wymagania określone w art. 124a ust. 2 pkt 1;
3) naruszenia przez niego przepisów, zasad lub metodyki przeprowadzania badań.

Art. 124c.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 125.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny
istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem oraz wpływ
sprawności psychicznej i fizycznej na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb:
a) kierowania osób na badania psychologiczne,
b) odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;

2) szczegółowy tryb uzyskiwania i cofania uprawnień w zakresie przeprowadzania
badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów
mechanicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z przeprowadzanymi badaniami

psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
4a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię

psychologiczną oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do
tego rejestru;

5) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;
6) maksymalne stawki opłat za badania psychologiczne.

Art. 126.
1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu

urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym
powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego
przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym. W takim przypadku ustalenie zawartości w
organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone
również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określają
odrębne przepisy.
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Art. 127.
1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do

alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania
laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego
przeprowadzenie metodą niewymagającą badania laboratoryjnego. W takim przypadku
ustalenie w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu następuje
na podstawie badania krwi lub moczu.

2a. Po przeprowadzeniu badania w sposób, o którym mowa w ust. 1, można przeprowadzić
dodatkowe badanie krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do
alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym
należy go uprzedzić.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, kierując się skutkami oddziaływania na organizm
kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz tych środków;
2) warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

Art. 128.
1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący

pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku
drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu
drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w
organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.]

DZIAŁ V
Kontrola ruchu drogowego

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) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu

korzystania z drogi lub używania pojazdu;
[2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego

używaniem, zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także dokumentu
stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego
ubezpieczenia;]
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<2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i
jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu
stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia;>

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;

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;

5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty
kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz
Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr
2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr
3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr
3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1);

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;
8) uniemożliwienia:

a) kierowania pojazdem 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 Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia,
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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;

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;

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, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone
wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez właściciela lub
posiadacza pojazdu.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu
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, a także kierowanie ruchem drogowym w
związku z pilotowaniem kolumn wojskowych należy również 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 organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.

4b. Dodatkowo funkcjonariusze ci mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem,
jeżeli:

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub 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
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odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia;

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska;

4) pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi określone w
przepisach ruchu drogowego.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, kierując się w szczególności możliwością zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Policję w związku z
pilotowaniem pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób pilotowania
pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają dopuszczalne wielkości,
oraz określi wysokość opłat uiszczanych przez ich właścicieli lub posiadaczy.

Art. 129f.
Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w
związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do
czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje
uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

<Art. 129g.
1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy

użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu
w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia
jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania
się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie
alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być
przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go
uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

Art. 129h.
1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do

alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania
laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia
jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania laboratoryjnego albo osoba
ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie
w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu następuje na
podstawie badania krwi lub moczu.
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3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania przeprowadzonego
metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej
metody.

4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do
alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być przeprowadzone również w
razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na
organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) wykaz tych środków;
2) warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

Art. 129i.
1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny,

kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku
drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu
drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w
organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.>

[Art. 130.
1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i
wpisuje się do tej ewidencji.

1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie
przypisano wartości punktowej.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po
upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca
dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana
liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w
art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt
uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za
naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od
dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania
tramwajem.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i
wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie
wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze
rozporządzenia:
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1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu
drogowego;

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb
występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym
mowa w ust. 3;

4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której

mowa w ust. 1.]

[Art. 138.
1. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit.

d i g, wydaje starosta.
2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, z

zastrzeżeniem art. 114 ust. 4.]

Art. 139.
[1. Przepisy art. 135-138 stosuje się odpowiednio do pozwolenia do kierowania

tramwajem.]
<1. Przepisy art. 135 − 137 stosuje się odpowiednio do pozwolenia na kierowanie

tramwajem.>
2. Przepisu art. 135 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 i art. 136 ust. 1 wykonują również żołnierze
Żandarmerii Wojskowej.

4. W stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub przewóz
na potrzeby własne, uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 135 ust. 1 i art.
136 ust. 1 wykonują również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

[Art. 140.
1. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w

razie:
1) stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań

zdrowotnych do kierowania pojazdem;
1a) stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego, wydanego po

przeprowadzeniu badania psychologicznego w trybie określonym w art. 124 ust. 1
pkt 2 i 3, istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
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2) utraty przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu
państwowego;

3) przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby
20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja o cofnięciu
uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji;

4) niepoddania się:
a) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1,
b) badaniu lekarskiemu w trybie określonym w art. 122 ust. 1 pkt 3-5,
c) badaniu psychologicznemu w trybie określonym w art. 124 ust. 1 pkt 2 lub 3.

2. Decyzję o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z
wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 pkt 3, wydaje starosta po ustaniu przyczyn,
które spowodowały jego cofnięcie.

3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem.
4. Decyzję o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

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 bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie
wzajemności oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów wydaje
marszałek województwa mazowieckiego.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, kierując się koniecznością zapobieżenia uczestnictwu w ruchu
drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, określi, w
drodze rozporządzenia, warunki i tryb wnioskowania o cofnięcie uprawnień do
kierowania pojazdami silnikowymi osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 140a.
Zadania i kompetencje określone w art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1-3 nie mogą być powierzone
w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego.]

Art. 140h.
1. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w

sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w

szczególności:
1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
3) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części

przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie

bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
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6) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
7) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
8) analizowanie i ocena podejmowanych działań.

<3. Szczegółową organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin
przyjęty przez radę w drodze uchwały.>

Art. 140i.
W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący - marszałek województwa;
2) zastępcy przewodniczącego:

a) wojewoda,
b) wojewódzki komendant Policji;

3) sekretarz - wskazany przez marszałka województwa;
[4) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa,

zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta
wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora
właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora
oświaty.]

<4) członkowie Wojewódzkiej Rady:
a) wojewódzki inspektor transportu drogowego,
b) dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad,
c) przedstawiciel wojewody,
d) przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego,
e) przedstawiciel kuratora oświaty,
f) przedstawiciel zarządu województwa,
g) przedstawiciel zarządów powiatu,
h) przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
i) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,
j) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
k) przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,
l) przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
m) przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,
n) osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności

reprezentujące działające na terenie województwa organizacje
pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa
ruchu drogowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie
więcej niż 12 osób.>
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji

na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją".
2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat,

uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6, jeżeli:

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną
lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące
działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji
nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne
skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub
warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania
zawodu,

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca
w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji
zawodowych;

3) posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami
finansowymi lub majątkiem w wysokości:

a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu
drogowego,

b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy,
c) 50.000 euro - przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie, o którym

mowa w art. 4 pkt 3 lit. b;
[4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę

kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące
osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach
ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a
także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub
środowisku;]

<4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez
przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez
przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają
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wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 26
listopada 2010 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr …, poz. …) oraz w innych
przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub
środowisku;>

5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi
spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu
drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

4. Wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, nie stosuje się wobec przedsiębiorcy
wykonującego transport drogowy wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit.
b.

5. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych
lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.

6. Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, stosuje się kurs średni
ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku
poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Art. 6.
1. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy,

jeżeli:
1) spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5;
2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący

przewozy:
[a) spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,]
<a) spełnia wymagania określone w przepisach ustawy i w przepisach ustawy z

dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami,>
b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a ponadto

za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności,

c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu
drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co
najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w
wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6
miesięcy z przyczyn zależnych od nich,

d) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.
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2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przeprowadzają komisje egzaminacyjne
powołane przez starostę.

3. Minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii organizacji o zasięgu
ogólnokrajowym zrzeszających taksówkarzy, określi, w drodze rozporządzenia, program
szkolenia oraz wzór zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na
uwadze zakres i obszar działalności, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości
topografii miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić
działalność gospodarczą, oraz znajomości przepisów porządkowych, a także określi
składniki kosztów szkolenia i egzaminowania oraz wysokość opłat z tego tytułu
wynikających.

4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:
1) gminę;
2) gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;
3) miasto st. Warszawę - związek komunalny.

5. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar,
lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej
licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku
złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

6. Właściwe rady gmin i Rada m.st. Warszawy określają na dany rok kalendarzowy, nie
później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania
nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych
taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.

7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6, oznacza zachowanie dotychczasowej
liczby 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,
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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 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;]

<2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,
określone w ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami, z
zastrzeżeniem ust. 1a;>

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.
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Art. 39b.
1. Do uzyskania kwalifikacji 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, 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.>

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. 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, określają przepisy ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.]

<2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określa art. 15 ustawy z dnia
26 listopada 2010 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
zamierzającemu wykonywać przewóz drogowy osób na rzecz przedsiębiorcy mającego
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. 94 ust. 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.), wymienia posiadane przez niego prawo jazdy zagraniczne na polskie krajowe
prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te wymagania.
Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złożenie przez przedsiębiorcę
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oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym kierowcą, który będzie
wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe.

5-7. (uchylone).
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. 39g.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) 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, określoną przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;]

<1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących
pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;>

2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:
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;

3) posiada:



- 63 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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.

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 ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w

Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
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;
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.

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.".

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno również zawierać:
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.
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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 informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - w terminie 14 dni od
dnia dokonania wpisu;

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 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, 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.

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. 39j.
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 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 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 ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.]

<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 26 listopada 2010 r. o kierujących
pojazdami.>

4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
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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.

Art. 39k.
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym

przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

[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 ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.]

<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 26 listopada 2010 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.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE

MEDYCZNYM (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Art. 36.
1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz
systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
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2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu
lub ratownik medyczny.

2. Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu
sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

[3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z
członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz
nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).]

<3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy
żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o
których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących
pojazdami.>


