
Lp. Kolejność rozpatrywania Treść Uwagi
(brak komentarza 
to brak uwag co 

do zakresu 
poprawki)

1 Art. 1 
pkt 1 lit. b

(łącznie z treścią projektu)

W art. 6 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4)  kategorii  B  uprawnia  do  kierowania  motocyklem  o  pojemności 
skokowej silnika nieprzekraczającej  125 cm3,  mocy nieprzekraczającej 
11 kW, stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg z 
automatyczną skrzynią biegów pod warunkiem:
a) że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, i
b)  odbyła  odpowiednie  szkolenie  praktyczne  w  ośrodku  szkolenia 
kierowców potwierdzone wpisem do prawa jazdy.”

2 Art. 1 
pkt 1a lit. a

W art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli 
osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, C, C+E z 
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;”

POZA ZAKRES

3 Art. 1 
pkt 1a lit. b

W art. 8 w ust. 1 w pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 21 lat  -  dla  pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii  D1 i 
D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;” (skreślenie 
wyrazów "C, C+E")

POZA ZAKRES

4 Art. 1 
pkt 1a lit. b

W art. 8 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, z 
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 7;”

POZA ZAKRES



5 Art. 1 
pkt 1a lit. c

W art. 8 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) 24 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – jeżeli 
osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2;”

POZA ZAKRES

6 Art. 1 
pkt 1a lit. d

W art. 8 w ust. 1 dodaje się pkt 14:
„14)  21  lat  –  dla  pojazdów określonych w prawie  jazdy kategorii  D, 
D+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 12 
ust. 1 pkt 8.”

POZA ZAKRES

7 Art. 1 pkt 1b Uchyla się art. 9. POZA ZAKRES

8 Art. 1 pkt 1b Art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9.  1. Osoby, niespełniające wymagań określonych w art. 8, mające zamiar 
wykonywać  przewozy  drogowe,  mogą  uzyskać  uprawnienia  do  kierowania 
pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: 
1) C i C+E w wieku 18 lat; 
2) D i D+E w wieku 21 lat 
- w przypadku gdy przed podjęciem zatrudnienia uzyskają kwalifikację wstępną 
określoną  w  przepisach  rozdziału  7a  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o 
transporcie drogowym.
2.  Osoby,  niespełniające  wymagań  określonych  w  art.  8,  mające  zamiar 
wykonywać  przewozy  drogowe,  mogą  uzyskać  uprawnienia  do  kierowania 
pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E w wieku: 
1) 23 lat; 
2)  21  lat,  z  tym,  że  taka  osoba  może  kierować  wyłącznie  pojazdami 
wykonującymi  regularne  przewozy  osób  na  liniach  komunikacyjnych  w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 
na trasie nieprzekraczającej 50 km 
- w przypadku gdy przed podjęciem zatrudnienia uzyskają kwalifikację wstępną 

POZA ZAKRES



przyśpieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 
2001r. o transporcie drogowym.”

9 Art. 1 pkt 1b W art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.  Wymagania  dotyczące  minimalnego  wieku  osób  do  kierowania 
pojazdami  kategorii  C,  C+E,  D,  D+E,  o  których  mowa w ust  1  i  2, 
stosuje  się  również  do  osób,  które  jednocześnie  z  rozpoczęciem 
kwalifikacji  wstępnej  lub  wstępnej  przyśpieszonej  rozpoczynają 
szkolenie na prawo jazdy tych kategorii. Prawo jazdy dla tych osób może 
być wydane po ukończeniu odpowiedniej kwalifikacji.” 

POZA ZAKRES

10 Art. 1 
pkt 1c lit. a

W art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
”2)  w  stosunku  do  której  został  orzeczony  prawomocnym  wyrokiem 
sądu  zakaz  prowadzenia  pojazdów  mechanicznych  -  w  okresie 
obowiązywania tego zakazu;”

POZA ZAKRES

11 Art. 1 
pkt 1c lit. b

W art. 12 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) w zakresie kategorii C, C+E, która nie ukończyła 21 lat jeżeli  nie 
posiada  kwalifikacji  wstępnej  określonej  w  przepisach  rozdziału  7a 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;”

POZA ZAKRES

12 Art. 1 
pkt 1c lit. c

4) W art. 12 ust. 1 dodaje się nowy pkt:
„ ...) w zakresie kategorii D, D+E, która:
a)  nie  ukończyła  24  lat  jeżeli   nie  posiada  kwalifikacji  wstępnej 
określonej w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym
b)  nie  ukończyła  23  lat  jeżeli   nie  posiada  kwalifikacji  wstępnej 
przyśpieszonej  określonej  w przepisach rozdziału  7a  ustawy z  dnia  6 
września 2001 r. o transporcie drogowym; 
c)  nie  ukończyła  21  lat  jeżeli   nie  posiada  kwalifikacji  wstępnej 
przyśpieszonej  określonej  w przepisach rozdziału  7a  ustawy z  dnia  6 
września  2001 r.  o  transporcie  drogowym z tym że  taka  osoba może 

POZA ZAKRES



kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób 
na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 
km;”

13 Art. 1 
pkt 1d lit. a

W art. 12 w ust. 1 dodaje się nowy pkt w brzmieniu:
„...  )  która  rozpoczęła  w  innym  państwie  członkowskim  Unii 
Europejskiej, procedurę wymiany prawa jazdy na prawo jazdy krajowe 
lub procedurę wydania wtórnika polskiego prawa jazdy.”

POZA ZAKRES
Implementacja 
prawa UE - do 
analizy BAS

?

14 Art. 1 
pkt 1d lit. b

5) W art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o 
uzyskanie  uprawnień  w  zakresie  prawa  jazdy  innej  kategorii  lub 
pozwolenia.”

15 Art. 1 
pkt 1d lit. c

W art. 12 po ust. 2 dodaje się ust 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo jazdy 
zwraca  się  do  odpowiednich  organów  państw  członkowskich  Unii 
Europejskiej o potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o uprawnienie nie 
posiada prawa jazdy wydanego w tych państwach oraz nie rozpoczęła 
procedury wymiany prawa jazdy na prawo jazdy krajowe lub procedury 
wydania wtórnika polskiego prawa jazdy.
2b.  Zapytanie  i  potwierdzenie  o  którym  mowa  w  ust.  2a  następuje 
wyłącznie  w  drodze  teletransmisji  przy  użyciu  funkcjonalności 
Europejskiej Sieci Praw Jazdy.”

POZA ZAKRES
Implementacja 
prawa UE - do 
analizy BAS ?

16 Art. 1 
pkt 1d lit. d

6) W art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5.  Przepisy  ust.  1  pkt  1-6,  ust.  2  i  3  stosuje  się  do  pozwolenia 
wojskowego.”

POZA ZAKRES



17 Art. 1 pkt 1e W art. 14 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:
„2a.  Krajowe  prawo  jazdy  wydane  w  państwie  członkowskim  Unii 
Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państwie  członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 
o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym,  którego  termin  ważności 
upłynął, a osoba posiadająca te prawo jazdy spełnia warunek o którym 
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych 
w  ust.  2  po  potwierdzeniu  danych  zamieszczonych  na  oryginale 
dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał oraz po 
dostarczeniu  przez  osobę  występującą  o  wymianę  prawa  jazdy 
dokumentów  umożliwiających  przedłużenie  terminu  ważności  prawa 
jazdy.
2b.  W celu  wymiany  prawa  jazdy  osoby,  której  prawo jazdy zostało 
wydane  przez  inne  niż  Rzeczpospolita  Polska  państwo  członkowskie 
Unii Europejskiej, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do 
właściwego  organu  tego  państwa  o  potwierdzenie  danych 
zamieszczonych na oryginale dokumentu.
2c.  Organ  wydający  prawo  jazdy wymienia  informacje  z  właściwym 
organem  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  które  wydało 
prawo jazdy o rozpoczęciu procedury wymiany, przedłużenia tego prawa 
jazdy lub zgłoszenia jego zatrzymania lub utraty.
2d. Potwierdzenie danych o którym mowa w ust. 2a i 2b oraz wymiana 
informacji  o  którym  mowa  w  ust.  2c  oraz  w  zakresie  praw  jazdy 
wydanych  przez  państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej  następuje 
wyłącznie w drodze teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw 
Jazdy”.

POZA ZAKRES
Implementacja 
prawa UE - do 
analizy BAS ?

18 Art. 1 pkt 1f Po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 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.”

POZA ZAKRES



19 Art. 1 
pkt 1g lit. a

7) W art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania 
tego zakazu;”

POZA ZAKRES

20 Art. 1 
pkt 1g lit. b

W art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o 
uzyskanie  uprawnień  w  zakresie  prawa  jazdy  innej  kategorii  lub 
pozwolenia.”

POZA ZAKRES

21 Art. 1 
pkt 1g lit. c

W art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o 
uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii:
1)   C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu 
prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii 
B oraz w przypadku zawieszenia tych uprawnień;
2)    B+E,  C1+E,  C+E,  D1+E lub  D+E -  w  okresie  obowiązywania 
decyzji  zatrzymaniu  prawa jazdy obejmującej  uprawnienia  w zakresie 
prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D oraz 
w przypadku zawieszenia tych uprawnień.”

POZA ZAKRES

22 Art. 1 
pkt 1h lit. a

W art. 23: 
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3.  W  przypadku  osób  niepełnosprawnych  mających  orzeczoną 
niepełnosprawność ruchową lub osób głuchoniemych wykłady, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na 
odległość  z  wykorzystaniem  technik  komputerowych  i  Internetu  pod 
nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.
4.  Egzamin  wewnętrzny  jest  przeprowadzany  po  ukończeniu  części 
teoretycznej  i  części  praktycznej  szkolenia  oraz  nauki  udzielania 
pierwszej  pomocy  o  których  mowa  w  ust.  2,  przez  instruktora  lub 
wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego 
szkolenie.  Wykładowca  przeprowadza  wyłącznie  część  teoretyczną 
egzaminu wewnętrznego.”

POZA ZAKRES 



23 Art. 1 
pkt 1i lit. a

Utrzymanie dotychczasowego brzmienia art. 23 ust. 3 

24 Art. 1 
pkt 1i lit. b

W art. 23 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Część teoretyczną egzaminu wewnętrznego o którym mowa w ust. 
4, w przypadku zajęć przeprowadzonych w sposób określony w ust. 3, 
przeprowadza się po zakończeniu zajęć teoretycznych.”

POZA ZAKRES

25 Art. 1 pkt 1k W art. 24 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d)   posiadającym  adnotację  w  dokumencie  stwierdzającym 
dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-
c,  dokonywaną  przez  odpowiedni  organ,  na  podstawie  pozytywnego 
wyniku  badania  technicznego  przeprowadzonego  przez  stację  kontroli 
pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym - nie dotyczy tramwaju;”

26 Art. 1 
pkt 1l lit. a

W art. 26 uchyla się ust. 2 POZA ZAKRES

27 Art. 1 
pkt 1m lit. b

W art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Szkolenie  osoby  ubiegającej  się  o  uzyskanie  uprawnienia  do 
kierowania  tramwajem  jest  prowadzone  przez  podmiot  wykonujący 
przewozy tramwajem lub upoważniony przez niego ośrodek szkolenia 
kierowców,  działający  w  imieniu  i  na  zasadach  określonych  dla 
podmiotu wykonującego przewozy tramwajem.”

?



28 Art. 1 
pkt 1m lit. c

W art. 26 w ust. 5:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  instruktor  lub  będący  instruktorem  przedsiębiorca  prowadzący 
ośrodek szkolenia kierowców - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 
2 pkt 1 i 2 – odpowiednio do posiadanych uprawnień;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) instruktor - w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę 
wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych 
przez  ministra  właściwego  do  spraw  wewnętrznych  lub  podmiot 
wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie, o którym mowa w art. 23 
ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.”

29 Art. 1 
pkt 1m lit. d

Zmiana w związku z art. 26 ust. 9 / sugestia propozycji rozciągnięcia 
ograniczenia terytorialnego działalności OSK również na „SuperOSK”

POZA ZAKRES

30 Art. 1 
pkt 1n lit. a

w art. 27 w ust. 1: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  przedstawić  staroście  właściwemu  ze  względu  na  miejsce 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu 
roboczym  od  dnia  rozpoczęcia  kursu  listę  uczestników  kursu  oraz 
informację o terminie,  czasie  i  miejscu rozpoczęcia  pierwszych zajęć 
teoretycznych dla danego kursu;”,
b)  dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, w 
którym  uwzględnia  się  terminy,  miejsce  prowadzenia  zajęć 
teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
zajęć.” 
c) uchyla się pkt 3 i pkt 4.

POZA ZAKRES

31 Art. 1 
pkt 1n lit. b

W art. 27 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  uzyskała  pozytywny wynik  egzaminu wewnętrznego  lub ćwiczeń 
sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.”

POZA ZAKRES



32 Art. 1 
pkt 1n lit. c

w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.  Starosta,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  może  umożliwić 
przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 
oraz  ust.  2  pkt  1  i  w  formie  elektronicznej  z  wykorzystaniem 
bezpiecznego  podpisu  elektronicznego  lub  podpisu  stanowiącego 
podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika 
ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą 
z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów 
realizujących zadania publiczne.”

POZA ZAKRES

33 Art. 1 
pkt 1o

Zmiana  w  art.  28  ust.  10 /  propozycja  rozciągnięcia  ograniczenia 
terytorialnego działalności OSK również na „SuperOSK”

POZA ZAKRES

34 Art. 1 pkt 1p w art. 31:
a) w ust. 1 
- uchyla się pkt 2,
- w pkt 3
 -- w lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)  pojazdy  szkoleniowe  w  zakresie  prawa  jazdy  kategorii  objętej 
poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest 
własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,
- pojazd ten w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 
lat,  w zakresie prawa jazdy kategorii  C jest nie starszy niż 7 lat,  a w 
zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,”
 - - w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa 
jazdy  kategorii  objętej  poświadczeniem  spełniania  dodatkowych 
wymagań,”
- w pkt 4 lit b otrzymuje brzmienie:
„b)   jednego  instruktora  posiadającego  uprawnienia  do  prowadzenia 
szkolenia  w  zakresie  prawa  jazdy  kategorii  objętej  poświadczeniem 
spełniania dodatkowych wymagań oraz”

POZA ZAKRES



35 Art. 1 pkt 1q W art. 33 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Starosta wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa 
jazdy kategorii:
1)  A -  wpisuje  z  urzędu  uprawnienia  do  szkolenia  odpowiednio  w 
zakresie prawa jazdy AM, A1 i A2
2)  B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio 
w zakresie prawa jazdy B1, C1 lub D1,
3)  C+E lub  D+E -  wpisuje  z  urzędu także  uprawnienia  do  szkolenia 
odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E,
4)  B+E lub  C+E lub  D+E -  wpisuje  z  urzędu  także  uprawnienia  do 
szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.”

36 Art. 1 
pkt 2 lit. a tiret pierwsze

(treść zawarta w projekcie 
stanie się lit. b) 

W art. 35 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  ośrodek  szkolenia  kierowców  posiadający  poświadczenie 
potwierdzające  spełnianie  dodatkowych  wymagań  –  odpowiednio  do 
zakresu posiadanego poświadczenia;”

POZA ZAKRES ?

Art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie W art. 35 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.”.

37 Art. 1 
pkt 2 lit. b

W art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.  Podmiot,  o  którym  mowa  w  ust.  1, posiadający  poświadczenie 
potwierdzające  spełnianie  dodatkowych  wymagań  w  zakresie  prawa 
jazdy  kategorii  A,  B,  C  i  D  organizuje  warsztaty doskonalenia 
zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na 
podstawie  art.  32  ust.  3  pkt  2  lit.  c,  zapewnia  udział  w  warsztatach 
wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje 
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”



38 Art. 1 
pkt 2 lit. b

W art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, lub wojewódzki ośrodek ruchu 
drogowego  spełniający wymagania o których mowa w art. 31 ust. 1 
pkt  3-5,  organizuje  3-dniowe warsztaty  doskonalenia  zawodowego 
według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 
32  ust.  3  pkt  2  lit.  c,  zapewnia  udział  w  warsztatach  wszystkim 
zainteresowanym  instruktorom  i  wykładowcom  oraz  wydaje 
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

39 Art. 1 
pkt 2 lit. b

W art.  35  w  ust.  6  skreślić  wyrazy  „lub  wojewódzki  ośrodek  ruchu 
drogowego,”

40 Art. 1 
pkt 2 lit. b

W art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6.  Podmiot,  o  którym mowa w ust.  1,  posiadający  poświadczenie 
potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa 
jazdy  kategorii  A,  B,  C  i  D organizuje  warsztaty doskonalenia 
zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na 
podstawie  art.  32  ust.  3  pkt  2  lit.  c,  zapewnia  udział  w  warsztatach 
wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje 
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”.

41 Art. 1 
pkt 2 lit. c

W art. 35 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Przepisy art. 26 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do prowadzenia 
kursów  dla  kandydatów  na  instruktorów,  kursów  uzupełniających  dla 
instruktorów i  zajęć  w ramach  warsztatów doskonalenia  zawodowego 
instruktorów i wykładowców”

42 Art. 1 pkt 2a W art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby,  
która uzyskała uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym 
byłaby  zobowiązana  uczestniczyć  w  warsztatach  doskonalenia 
zawodowego.”  



43 Art. 1 pkt 2a W art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby,  
która ukończyła kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców 
i uzyskała uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby 
zobowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”  

44 Art. 1 pkt 2b W art. 38:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 7–8 oraz 
posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla 
kandydatów na instruktorów lub wykładowców;”
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a.  Starosta  wpisując  osobę  do  ewidencji  wykładowców  w zakresie 
prawa jazdy kategorii:
1)  A -  wpisuje  z  urzędu  uprawnienia  do  szkolenia  odpowiednio  w 
zakresie prawa jazdy AM, A1 i A2
2) B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio 
w zakresie prawa jazdy B1, C1 lub D1,
3)  C+E lub  D+E -  wpisuje  z  urzędu także  uprawnienia  do  szkolenia 
odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E,
4)  B+E lub  C+E lub  D+E -  wpisuje  z  urzędu  także  uprawnienia  do 
szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.”
c) dodaje się ust 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Obowiązek o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby, 
która uzyskała uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym 
byłaby  zobowiązana  uczestniczyć  w  warsztatach  doskonalenia 
zawodowego.
7.  Wymóg o  którym mowa w art.  33  ust.  1  pkt  7  w odniesieniu  do 
wykładowcy uznaje się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała pozytywny 
wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje instruktora.”.

45 Art. 1 pkt 3 Skreślić pkt 3



46 Art. 1 pkt 3 Po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:
„Art.  38a.  W  przypadku  instruktora  lub  wykładowcy,  posiadającego 
uprawnienia egzaminatora, obowiązek o którym mowa w art. 37 ust. 1 
pkt 2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu staroście, w trybie art. 37 
ust.  1  pkt  3,  zaświadczenia  potwierdzającego  odbycie  warsztatów,  o 
których mowa w art. 62 ust. 3.”

47 Art. 1 pkt 3 Po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:
„Art.  38a.  W  przypadku  instruktora  lub  wykładowcy,  posiadającego 
uprawnienia egzaminatora, obowiązek o którym mowa w art. 37 ust. 1 
pkt 2 oraz w art. 38 ust. 5 pkt 2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu 
staroście,  w  trybie  art.  37  ust.  1  pkt  3  lub  art.  38  ust.  5  pkt  3, 
zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w 
art. 62 ust. 3.”

48 Art. 1 pkt 3 Po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:
„Art.  38a.  W  przypadku  instruktora  lub  wykładowcy,  posiadającego 
uprawnienia egzaminatora, obowiązek o którym mowa w art. 37 ust. 1 
pkt 2 uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście, w trybie 
art. 37 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, 
o których mowa w art. 62 ust. 3.”

49 Art. 1 pkt 3 Po art. 38 dodaje się art. 38a: 
„38a.  W  przypadku  instruktora  lub  wykładowcy,  posiadającego 
uprawnienia egzaminatora obowiązek o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 
2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu staroście, w trybie art. 37 ust. 1 
pkt  3,  zaświadczenia  potwierdzającego odbycie  warsztatów, o których 
mowa w art. 62 ust. 3.”

50 Art. 1 
pkt 4 lit. a

W art. 39 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 7, 
stosuje  się  pytania  egzaminacyjne  pochodzące  z  katalogu  pytań 
udostępnionego nieodpłatnie wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego 
przez ministra właściwego do spraw transportu.  Minister właściwy do 
spraw  transportu  podaje  katalog  pytań  do  publicznej  wiadomości  w 
biuletynie informacji publicznej." 



51 Art. 1 
pkt 4 lit. b

W art. 39 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8.  Na  wniosek  osoby,  która  uzyskała  negatywny  wynik  części 
teoretycznej  egzaminu,  podmiot  organizujący  egzamin  udostępnia  tej 
osobie  do  wglądu pytania  egzaminacyjne,  na  które  osoba ta  udzieliła 
nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi 
prawidłowych.”

52 Art. 1 pkt 4a w art. 44 w ust. 4 w pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie:
„b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,”

POZA ZAKRES

53 Art. 1 
pkt 4b lit. a

W art. 45 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 54b.”

POZA ZAKRES

54 Art. 1 
pkt 4b lit. b

W art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)   wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 
ust. 1 pkt 1;”

POZA ZAKRES

55 Art. 1 
pkt 5 lit. b 

w zakresie art. 46 ust. 5a

w art. 46 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a.  Starosta  kieruje  osobę,  o  której  mowa  w  ust.  5,  na  egzamin,  o 
którym  mowa  w  art.  33  ust.  1  pkt  7,  w  przypadku  jeżeli  osoba  ta 
wystąpiła  o  ponowny  wpis  do  ewidencji  instruktorów.  Skierowanie 
można  wydać  po  upływie  co  najmniej  1,5  roku od  dnia,  w  którym 
decyzja  administracyjna  o  skreśleniu  z  ewidencji  instruktorów  lub 
wykładowców stała się ostateczna.”.



56 Art. 1 
pkt 5 lit. b w zakresie art. 46 

ust. 5a

W art. 46 w ust. 5a skreślić wyraz „egzaminatorów”

57 Art. 1 
pkt 5 lit. b w zakresie art. 46 

ust. 6

W art. 46 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze 
względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis 
do  ewidencji  może  być  dokonany  nie  wcześniej  niż  po  upływie  3 
miesięcy od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna oraz 
po  odbyciu  warsztatów  doskonalenia  zawodowego zorganizowanych 
przez podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 1.”.

58 Art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie 
art. 46 ust. 6

W art. 46 skreślić dodawany ust. 6

59 Art. 1 
pkt 6 lit. a tiret pierwsze

(brzmienie projektu 
jako lit. c)

8) W art. 50 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2)  w stosunku  do  której  został  orzeczony,  prawomocnym wyrokiem 
sądu,  zakaz  prowadzenia  pojazdów  mechanicznych  -  w  okresie 
obowiązywania tego zakazu;” 

POZA ZAKRES

60 Art. 1 
pkt 6 lit. a

 tiret drugie

W art. 50 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia 
lub  której  profil  kandydata  na  kierowcę  nie  zawiera  informacji  o 
ukończeniu wymaganego szkolenia – jeżeli są wymagane;”



61 Art. 1 
pkt 6 lit. b

W art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o 
uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy każdej kolejnej kategorii.”

62 Art. 1 
pkt 7 lit. a 

W art. 51 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  sprawdzenia  umiejętności  w  zakresie  zgodnego  z  przepisami, 
bezpiecznego  i  nieutrudniającego  innym  uczestnikom  ruchu 
poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba 
zdająca  egzamin,  w  ruchu  drogowym  motorowerem,  pojazdem 
silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i 
przyczepy oraz tramwajem.”

Implementacja 
prawa UE - do 
dalszej analizy 

BAS

63 Art. 1 
pkt 7 lit. b

W art. 1 w pkt 7 skreślić lit. b /Wariant I/

64 Art. 1 
pkt 7 lit. b

Postulaty propozycji: /Wariant II/
1)  stanowiących  o  systemie  teleinformatycznym  wykorzystywanym 
przez organy wydające uprawnienia do kierowania pojazdem;
2)  określających  zakres  danych  przetwarzanych  przez  system 
teleinformatyczny wykorzystywany przez organy wydające uprawnienia, 
a  także  zakres  danych  wysyłanych  i  odbieranych,  ze  wskazaniem 
podmiotów, pomiędzy którymi są one przesyłane;
3)  określających  zakres  przetwarzanych  danych  w  systemie 
teleinformatycznym  wykorzystywanym  przy  teoretycznej  części 
egzaminu  państwowego,  zakres  przesyłanych  danych,  podmioty 
wysyłające dane i podmioty odbierające dane itp.;
4)  określających  podmiot  wybierający  oba  systemy,  podmioty 
zobowiązane do jego używania,  sposób finansowania  zakupu systemu 
lub jego używania, itp.;
5) dotyczących, czy system ma być wykorzystywany tylko w związku z 
teoretyczną częścią egzaminu państwowego gdyż wydaje się że powinien 
przesyłać dane obejmujące wynika całego egzaminu, a z przedłożonych 



propozycji  nie  wynika  konieczność  używania  tego  systemu  do 
generowania pytań

65 Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie 
w art. 51 ust. 2a

We wprowadzeniu do wyliczenia w art. 51 ust. 2a skreślić wyrazy „na 
prawo jazdy”

66 Art. 1 pkt  7 lit. b w zakresie 
ust. 2a pkt 1 

w art. 51 w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 
pkt  3  ustawy z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) 
zintegrowanego  z  systemem  teleinformatycznym,  o  którym  mowa  w 
przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2,”

67 Art. 1 pkt  7 lit. b w zakresie 
ust. 2a pkt 1

W art. 51 w dodawanym ust. 2a skreślić pkt 1

68 Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie 
ust. 2a pkt 2

W art. 51 w ust. 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przy użyciu pytań egzaminacyjnych składających się ze scenariuszy, 
wizualizacji  i  opisów  zatwierdzonych  przez  ministra  właściwego  do 
spraw transportu, w wersji językowej polskiej i angielskiej.”



69 Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie 
ust. 2a pkt 2

 (brzmienie propozycji uwzględnia inną propozycję KSE polegającą na 
skreśleniu pkt 1)
W art. 51 w ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy jest prze-
prowadzana  przy  użyciu  pytań  egzaminacyjnych  składających  się  ze 
scenariuszy,  wizualizacji  i  opisów  zatwierdzonych  przez  ministra 
właściwego  do  spraw  transportu.  Minister  właściwy  do  spraw 
transportu  określa  strukturę  bazy  pytań  egzaminacyjnych  i 
algorytm tworzenia testu.”

70 Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie 
art. 51 ust. 2b

W art. 51 ust. 2b otrzymuje brzmienie:
"2b.  Pytania  egzaminacyjne  oraz  wchodzące  w ich  skład  scenariusze, 
wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 
transportu  oraz  pytania  zawarte  w  teście  egzaminacyjnym  stanowią 
informację publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji 
publicznej”.

71 Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie 
art. 51 ust. 2b

W art. 51 ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b.  Katalog  pytań   egzaminacyjnych  musi  być  spójny z  programem 
szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 
ust. 3 oraz wyczerpywać wszystkie przewidziane nim zagadnienia."

72 Art. 1 pkt 7 lit. b w zakresie 
dodania dodatkowych 

ustępów (2c i 2d)

W art. 51 dodaje się nowe ustępy w brzmieniu:
„2c.  Minister  właściwy  do  spraw  transportu  dokonuje  wskazania 
podmiotów  posiadających  jednolity  dla  wszystkich  wojewódzkich 
ośrodków ruchu drogowego system teleinformatyczny w rozumieniu art. 
3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) 
zintegrowany  z  systemem  teleinformatycznym,  o  którym  mowa  w 
przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  20  ust.  1  pkt  2.  Wskazanie 
podmiotów dokonuje się poprzez publikacje w Monitorze Polskim (lub 
Dzienniku Urzędowym Ministerstwa).
2d. Minister  właściwy do spraw transportu i Minister właściwy do spraw 
wewnętrznych określą  w drodze rozporządzenia wymagania dotyczące 
podmiotów  udostępniających  jednolity  dla  wszystkich  wojewódzkich 
ośrodków ruchu drogowego system teleinformatyczny w rozumieniu art. 
3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności 



podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) 
zintegrowany  z  systemem  teleinformatycznym,  o  którym  mowa  w 
przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2.

73 Art. 1 
pkt 7 lit. b 

W art. 51 dodaje się nowe ustępy w brzmieniu:
"2c.  Na  egzaminie  wykorzystuje  się  rotacyjnie  od  75  do  85% pytań 
zgromadzonych w katalogu pytań egzaminacyjnych.
2d. Katalog pytań egzaminacyjnych wraz z poglądowymi grafikami w 
wersji  statycznej  jest  publikowany w Biuletynie Informacji  Publicznej 
ministra właściwego do spraw transportu.
2e.  Algorytmy  losowania  pytań  egzaminacyjnych  oraz  informacja,  o 
której  mowa  w  ust.  2c,  stanowią  informację  niejawną  w  rozumieniu 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o dostępie do informacji  niejawnych 
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
2f.  Katalog  pytań  egzaminacyjnych  składa  się  z  minimum  5000 
unikalnych pytań egzaminacyjnych."

74 Art. 1 pkt 7a W art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Część  praktyczna  egzaminu  może  zostać  zakończona  przed 
wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie 
w  przypadku,  gdy  zachowanie  osoby  zdającej  zagraża  bezpośrednio 
życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.”

75 Art. 1 pkt 8 Po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:
„Art. 52a. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik części 
teoretycznej  egzaminu  państwowego,  podmiot  organizujący  egzamin 
udostępnia  tej  osobie  do  wglądu  pytania  egzaminacyjne,  wraz  z 
informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”



76 Art. 1 pkt 8 Po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:
„Art. 52a. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik części 
teoretycznej  egzaminu  państwowego,  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu 
Drogowego organizujący  egzamin  udostępnia  tej  osobie  do  wglądu 
pytania  egzaminacyjne,  na  które  osoba  ta  udzieliła  nieprawidłowej 
odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”

77 Art. 1 pkt 8a W art. 53: 
a) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu:
„4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy 
kategorii  AM,  A1,  A2,  A,  B  i  B+E  na  wniosek  i  koszt  osoby 
egzaminowanej,  jest  prowadzona  wskazanym  pojazdem  ośrodka 
szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  Wojewódzkie  ośrodki  ruchu  drogowego,  przeprowadzając 
postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 
przedmiotem  są  pojazdy  do  przeprowadzania  praktycznej  części 
egzaminu  na  prawo  jazdy  przygotowując  specyfikację  istotnych 
warunków  zamówienia  lub  powołując  komisję  przetargową,  na  ich 
wniosek  włączają  do  prac  przedstawicieli  regionalnych  organizacji 
zrzeszających  ośrodki  szkolenia  kierowców,  a  w  razie  braku  takich 
organizacji  -  przedstawicieli  ogólnopolskich  organizacji  zrzeszających 
ośrodki  szkolenia  kierowców,  wyrażających  wolę  wzięcia  udziału  w 
postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy 
jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie 
krótszy niż 4 lata.”.

78 Art. 1 pkt 8b Po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba 
egzaminowana  dołącza  oświadczenie  ośrodka  szkolenia  kierowców,  o 
wyrażeniu  zgody  na  udział  pojazdu  tego  ośrodka  w  egzaminie 
państwowym.
2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie,  o którym 
mowa  w  ust.  1,  może  nie  później  niż  5  dni  przed  wyznaczonym 
terminem  egzaminu,  odmówić  udostępnienia  pojazdu.  O  odmowie 
udostępnienia  pojazdu  ośrodek  szkolenia  kierowców  zawiadamia  w 
przedmiotowym terminie  osobę  egzaminowaną  i  wojewódzki  ośrodek 
ruchu drogowego.



3. W przypadku jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem 
miał być przeprowadzony egzamin państwowy, nie udostępnił  pojazdu 
we  wskazanym  terminie  i  nie  zawiadomił  o  odmowie  udostępnienia 
pojazdu,  dodatkowy  koszt  przeprowadzenia  egzaminu  pojazdem 
wojewódzkiego  ośrodka  ruchu  drogowego  jest  pokrywany  przez  ten 
ośrodek szkolenia kierowców.
4.  W  przypadku  jeżeli  egzamin  ma  być  przeprowadzony  pojazdem 
ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana na ten sam dzień 
ma  wyznaczony  termin  części  teoretycznej  i  praktycznej  egzaminu 
państwowego, i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu 
państwowego koszt  udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia 
kierowców, który go udostępnia.”

79 Art. 1 pkt 8c Po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu:
„Art. 54a 1. Wyposażenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 w przypadku 
pojazdów ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w art. 53 ust. 
4a, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców dostarczający pojazd. 
2.  Wyposażenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  powinno  odpowiadać 
warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 
1  pkt  1-5,  7  i  8  oraz  pozwalać  na  rejestrację  przebiegu  egzaminu  i 
przekazanie go bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego 
ośrodka  ruchu  drogowego  z  wykorzystaniem  ogólnodostępnych 
informatycznych nośników danych.
3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym 
formacie  zapisu  i  odczytu  danych,  możliwym  do  odtworzenia  bez 
specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

80 Art. 1 pkt 8c Po art. 54 dodaje się nowy art. w brzmieniu:
„Art.   .  Ośrodek szkolenia  kierowców będący w posiadaniu  nagrania 
przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzonego 
na pojeździe tego ośrodka nie może rozpowszechniać przedmiotowego 
nagrania.”



81 Art. 1 pkt 8d W art. 56:
 1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Egzamin  państwowy  na  prawo jazdy przeprowadza  egzaminator 
zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, 
z zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 i art. 61 ust. 3 pkt 3”
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a.  Egzamin  państwowy  w  zakresie  pozwolenia  na  kierowanie 
tramwajem  przeprowadza  egzaminator  posiadający  uprawnienie  do 
egzaminowania  w  zakresie  pozwolenia  na  kierowanie  tramwajem ,  z 
zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 i art. 61 ust. 3 pkt 3.”

82 Art. 1 pkt 8e Art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego dla 
osoby:

a) z którą jest w takim stosunku prawnym, że wynik prowadzenia 
egzaminu może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
b) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego 
stopnia;
c) związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
d) z powodu której wszczęto przeciw niemu postępowanie karne;
e)  która  pozostaje  wobec  niego  w  stosunku  nadrzędności 
służbowej.
f)  która  była  szkolona  przez  instruktora  lub  wykładowcę,  z 
którymi  egzaminator  pozostaje  w  stosunkach  prawnych,  o 
których  mowa  w  ust.1pkt1;
g) która była szkolona w ośrodku szkolenia kierowców, szkole, 
jednostce  wojskowej  lub  jednostce  organizacyjnej  służb 
podległych  lub  nadzorowanych  przez  ministra  właściwego  do 
spraw  wewnętrznych  prowadzącej  szkolenie  kandydatów  na 
kierowców  –w  przypadku  gdy  egzaminator  pozostaje  w 
stosunkach  prawnych,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  1, 
odpowiednio z  właścicielami  lub osobami  zarządzającymi  tymi 
podmiotami.

2. Powody wyłączenia egzaminatora trwają także po ustaniu małżeństwa 
(ust. 1 pkt 1 lit. b),  przysposobienia, opieki lub kurateli (ust. 1 pkt 1 lit. 
c)
3.  Bezpośredni  przełożony  egzaminatora  jest  obowiązany  na  jego 



żądanie  wyłączyć  go  od  udziału  w  egzaminowaniu,  jeżeli  zostanie 
uprawdopodobnione  istnienie  okoliczności  niewymienionych  w  ust. 1, 
które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności egzaminatora.”

83 Art. 1 pkt 9 Skreślić pkt 9

84 Art. 1 pkt 9 (do art. 57a) Art. 57a otrzymuje brzmienie:
„Art. 57a 1. Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do 
spraw pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym 
na prawo jazdy, oraz egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, 
art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7.
2.  Komisja,  o  której  mowa  w  ust.  1  weryfikuje  i  rekomenduje  do 
zatwierdzenia  ministrowi  właściwemu  transportu  scenariusze, 
wizualizacje  i  opisy  wchodzące  w  skład  pytań  egzaminacyjnych,  o 
których  mowa  w  art.  51  ust.  2a  pkt  2  oraz  pytania  stosowane  na 
egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i 
art. 117 ust. 2 pkt 7.
3.  Komisja,  o  której  mowa w ust  1,  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał, 
aktualizuje scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań 
egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym.
4. Komisja działa na podstawie regulaminu określonego przez Ministra 
właściwego ds. transportu.
5. Propozycje scenariuszy, wizualizacje i opisów wchodzących w skład 
pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym mogą 
być przekazywane Komisji przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby 
prywatne.
6. W przypadku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji 
i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na 
egzaminie państwowym przekazanych przez podmioty zewnętrzne oraz 
przez osoby prywatne, komisja wystawia zaświadczenie o zatwierdzeniu 



poszczególnych scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład 
pytań egzaminacyjnych przez Ministra właściwego do spraw transportu.
7.  W  przypadku  braku  rekomendacji  do  zatwierdzenia  scenariuszy, 
wizualizacji  i  opisów  wchodzące  w  skład  pytań  egzaminacyjnych 
stosowanych na egzaminie państwowym przekazanych przez podmioty 
zewnętrzne oraz przez osoby prywatne przekazane propozycji  komisja 
odsyła je nie wskazując uzasadnienia dla braku rekomendacji.
8.  Podmiotom  zewnętrznym  i  osobom  prywatnym  które  przekazały 
propozycje  scenariuszy,  wizualizacji  i  opisów  wchodzących  w  skład 
pytań  egzaminacyjnych  nie  przysługuje  wynagrodzenie  za  przesłane 
projekty oraz wynagrodzenie za wykorzystanie przesłanych propozycji 
podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy. 
9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 może być wykorzystane do 
celów  marketingowych  ze  wskazaniem  scenariuszy,  wizualizacji  i 
opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, których dotyczy. 
Prawo  do  wykorzystania  zaświadczenia  do  celów  marketingowych 
przysługuje  wyłącznie  podmiotom i  osobom,  którym je  wydano i  nie 
może  być  zbyte,  wynajęte,  wydzierżawione  lub  w  inny  sposób 
udostępnione podmiotom i osobom trzecim.
10. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za pracę w komisji. 
11.  Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu 
państwa,  której  jest  dysponentem,  środki  na  prowadzenie  działalności 
komisji, jej obsługę oraz na wynagrodzenia komisji.

85 Art. 1 pkt 9 (do art. 57a) Po art. 57 dodaje się art. 57a …
„Art. 57a 1. Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do 
spraw pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym 
na prawo jazdy.
2.  Komisja,  o  której  mowa  w  ust.  1  weryfikuje  i  rekomenduje  do 
zatwierdzenia  ministrowi  właściwemu  transportu  pytania 
egzaminacyjne, o których mowa w art. 51 ust. 2a pkt 2.
3. Komisja, o której mowa w ust. 1 rozpatruje scenariusze, wizualizacje i 
opisy  wchodzące  w  skład  pytań  egzaminacyjnych,  przygotowane  na 
zlecenie  Ministra  właściwego  ds.  transportu,  a  także  zaproponowane 
przez podmioty zewnętrzne i osoby prywatne.



4. Komisja prowadzi bieżącą analizę, aktualizację i weryfikację  pytań 
egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Ministra właściwego do spraw 
transportu.  Aktualizacja  pytań  egzaminacyjnych stosowanych  na 
egzaminie państwowym odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Ust. 5 – 9 jak w projekcie

86 Art. 1 pkt 9 (do art. 57a) Art. 57a otrzymuje brzmienie:
„Art. 57a 1. Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do 
spraw  katalogu pytań  egzaminacyjnych  stosowanych  na  egzaminie 
państwowym na prawo jazdy i pozwolenie na kierowanie tramwajem.
2.  Komisja,  o  której  mowa  w  ust.  1  weryfikuje  i  rekomenduje  do 
zatwierdzenia  ministrowi  właściwemu  transportu  scenariusze, 
wizualizacje  i  opisy  wchodzące  w  skład  katalogu  pytań 
egzaminacyjnych,  o  których  mowa  w  art.  51  ust.  2a  pkt  2,  ustala 
algorytmy losowania pytań oraz pytania wykorzystywane w danym 
czasie na egzaminie państwowym, zgodnie z art. 51 ust. 2c.
3. Komisja, o której mowa w ust. 1 rozpatruje scenariusze, wizualizacje i 
opisy  wchodzące  w  skład  katalogu pytań  egzaminacyjnych, 
przygotowane na zlecenie Ministra właściwego ds.  transportu,  a także 
zaproponowane przez podmioty zewnętrzne i osoby prywatne.
4.  Komisja  prowadzi  bieżącą  analizę,  aktualizację  i  weryfikację 
scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład katalogu pytań 
egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Ministra właściwego do spraw 
transportu. Aktualizacja scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących 
w skład  katalogu pytań  egzaminacyjnych  stosowanych  na  egzaminie 
państwowym odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. W przypadku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji 
i  opisów  wchodzące  w  skład  katalogu pytań  egzaminacyjnych 
przekazanych przez  podmioty zewnętrzne  oraz  przez osoby prywatne, 
komisja  wystawia  zaświadczenie  o  zatwierdzeniu  poszczególnych 
scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład katalogu pytań 
egzaminacyjnych przez Ministra właściwego do spraw transportu.
6.  W  przypadku  braku  rekomendacji  do  zatwierdzenia  scenariuszy, 
wizualizacji  i  opisów  wchodzące  w  skład  katalogu  pytań 
egzaminacyjnych przekazanych przez podmioty zewnętrzne oraz przez 
osoby prywatne  przekazane  propozycji  komisja  odsyła  nie  wskazując 



uzasadnienia dla braku rekomendacji.
7.  Podmiotom  zewnętrznym  i  osobom  prywatnym  które  przekazały 
propozycje  scenariuszy,  wizualizacji  i  opisów  wchodzących  w  skład 
katalogu pytań  egzaminacyjnych  nie  przysługuje  wynagrodzenie  za 
przesłane  projekty  oraz  wynagrodzenie  za  wykorzystanie  przesłanych 
propozycji podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy. 
8. Skreślić
Ust. 9 jak w projekcie

87 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57a ust. 1)

W art. 57a w ust. 1 skreślić wyrazy „na prawo jazdy”.

88 Art. 1 pkt 9
(do art. 57a ust. 2)

Brak kryteriów oceny pytań egzaminacyjnych ze strony komisji
(propozycja  aby  ocena  była  prowadzona  pod  kątem  zgodności  z 
obowiązującym prawem dotyczącym m.in. zasad ruchu drogowego)

89 Art. 1 pkt 9
(do art. 57a ust. 3)

Brak definicji określeń "podmioty zewnętrzne" i "osoby prywatne"
Brak  określenia  trybu  i  zasad  zlecania  opracowywania  pytań  przez 
ministra

90 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57a ust. 4)

w art. 57a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja  prowadzi bieżącą analizę,  aktualizację i  weryfikację scenariuszy, 
wizualizacji  i  opisów  wchodzących  w  skład  pytań  egzaminacyjnych 
zatwierdzonych  przez  Ministra  właściwego  do  spraw  transportu.  Analiza  i 
weryfikacja  oparta  jest  między  innymi  o  dane  statystyczne  dotyczące 
odpowiedzi  udzielanych  przez  egzaminowanych  w  poszczególnych 
pytaniach.  Aktualizacja  scenariuszy,  wizualizacji  i  opisów  wchodzących  w 
skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym odbywa 
się nie rzadziej niż raz na kwartał.”



91 Art. 1 pkt 9
(do art. 57a oraz art. 57d)

Wariant I
Skreślić art. 57a i art. 57d
Wariant II (propozycje)
1)  wprowadzić  przepis  określający  zasady  i  tryb  wyboru  podmiotu 
opracowującego pytania przez ministra właściwego do spraw transportu
2)  wprowadzić  przepis  określający  zasady  wykorzystania  testów 
opracowanych na zlecenie ministra  w tym kwestie  odpłatności  (zakup 
praw wydawniczych przez ministra i następnie nieodpłatne udostępnienie 
pytań do wykorzystania dla wordów)
3) doprecyzowanie przedmiotu oceny komisji,
4) wskazanie kryteriów oceny dokonywanej przez komisję
5)  wskazanie  trybu  KPA  dla  rozstrzygnięć  komisji,  odmawiających 
rekomendacji;
6) rozważenie rezygnacji z oceny i rekomendacji pytań opracowywanych 
przez  inne  podmioty  niż  podmiot  realizujący  zlecenie  ministra 
właściwego do spraw transportu

92 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57a ust. 7)

W art. 57a w ust. 7 skreślić wyrazy „na prawo jazdy”

93 Art. 1 pkt 9 (do art. 57b) Skreślić art. 57b

94 Art. 1 pkt 9 (do art. 57b) W  art.  57b  wyrazy  „Dyrektor  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu 
Drogowego”  zastąpić  wyrazami  „Minister  właściwy  do  spraw 
transportu”



95 Art. 1 pkt 9 (do art. 57c) Art. 57c otrzymuje brzmienie:
„Art. 57c. 1. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przekazują 1,5 % 
opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego 
na prawo jazdy do budżetu Państwa.
2.  Wojewódzkie  Ośrodki  Ruchu  Drogowego  obowiązane  są  do 
przekazania  części  opłaty  za  przeprowadzenie  części  teoretycznej 
egzaminu państwowego, o której mowa w ust 4 w terminie 30 dni od 
dnia przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu państwowego.
3.  Od  nieterminowo  przekazanych  środków  pobiera  się  odsetki  za 
zwłokę, w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie 
zobowiązań podatkowych.
4.  Do  należności  oraz  odsetek  za  zwłokę  stosuje  się  odpowiednio 
przepisy  działu  III  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  -  Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 i  1101), z tym że uprawnienia 
organów  podatkowych  przysługują  ministrowi  właściwemu  do  spraw 
transportu.
5.  Ściągnięcie  należności  następuje  na  podstawie  przepisów ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  1015)  -  w  zakresie  egzekucji  obowiązków  o 
charakterze pieniężnym.
6. Wpływy budżetu Państwa są przeznaczone na finansowanie wydatków 
związanych z pracą komisji o której mowa w art. 57a ust 1.

96 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57c ust. 1)

W art. 57c w ust. 1 skreślić wyrazy „na prawo jazdy”

97 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57c ust. 3 pkt 1)

W art. 57c w ust. 3 w pkt 1 skreślić wyrazy „na prawo jazdy”



98 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57c ust. 3)

W art. 57c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Przychodem funduszu są:
1)   ......  opłaty  za  przeprowadzenie  części  teoretycznej  egzaminu 
państwowego na prawo jazdy przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki 
Ruchu Drogowego, 
2) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych 
środków;
3)  opłata  w  wysokości  20  000  zł  za  udzielenie  prawa  do  rocznego 
rozpowszechniania  katalogu  pytań  egzaminacyjnych  dowolną  znaną 
techniką w nieograniczonej ilości egzemplarzy lub nadań."

99 Art. 1 pkt 9 
(do art. 57c ust. 8)

W art. 57c w ust. 8 skreślić wyrazy „na prawo jazdy”

100 Art. 1 pkt 9 (do art. 57c) Negatywna  opinia  w  zakresie  regulacji  związanych  z  obciążeniem 
budżetów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

101 Art. 1 pkt 9 (do art. 57c) Skreślić art. 57c

102 Art. 1 pkt 9 (do art. 57c) Skreślić art. 57c



103 Art. 1 pkt 9 (do art. 57d) Art. 57d otrzymuje brzmienie:
„Art.  57d.  Minister  właściwy  do  spraw  transportu  określi  w  drodze 
rozporządzenia:
1) rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz 
sposób ich ustalania, 
2)  wysokość  wynagrodzenia  członków  komisji  uwzględniając  liczbę 
pytań egzaminacyjnych podlegających weryfikacji i  rekomendowanych 
do  zatwierdzenia  Ministrowi  właściwemu  ds.  transportu  oraz  sposób 
przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego.”

104 Art. 1 pkt 9 (do art. 57d) Art. 57d otrzymuje brzmienie:
"Art.  57d. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze 
rozporządzenia:

1) Szczegółową  organizację,  tryb  działania  oraz  sposób 
przeprowadzania  weryfikacji  pytań  egzaminacyjnych  przez 
komisję,  określania  algorytmów  losowania  pytań 
egzaminacyjnych  i  ich  rotacyjnego  wykorzystania  na 
egzaminie państwowym, zgodnie z art. 51 ust. 2c;

2) Minimalną  ilość  unikalnych  pytań  egzaminacyjnych  na 
poszczególne  kategorie  prawa  jazdy  oraz  pozwolenie  na 
kierowanie tramwajem;

3) Minimalny  zakres  treści  merytorycznych,  które  powinien 
zawierać katalog pytań egzaminacyjnych;

4) Szczegółowe  zasady  zgłaszania  propozycji  scenariuszy, 
wizualizacji  i  opisów  stosowanych  w  pytaniach 
egzaminacyjnych, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych 
sprawach,

5) Szczegółowe  zasady  i  tryb  wystawiania  i  przekazywania 
zaświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  57a  ust  5  oraz  wzory 
dokumentów z tym związanych,

6) Sposób finansowania pracy komisji  i  wykorzystania  środków z 
funduszu, o którym mowa w art. 57c ust. 1. 

2. W rozporządzeniu,  o  którym mowa w ust.  1,  należy uwzględnić w 
szczególności:

1) skład komisji oraz wymagania merytoryczne dotyczące członków 
komisji,

2) minimalne wymagania dotyczące egzaminu teoretycznego na 



prawo  jazdy  określonych  w  Dyrektywie  nr  2006/126/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie  praw  jazdy  (przekształcenie)  (Dz.  Urz.UE L 403 z 
30.12.2006, str. 18) oraz program szkolenia, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3;

3) wzory  i  opisy  formularzy  służących  do  zgłaszania  propozycji 
scenariuszy,  wizualizacji  i  opisów  stosowanych  w  pytaniach 
egzaminacyjnych,

4) sposób, tryb i terminy przeprowadzania procedury weryfikacyjnej 
zgłoszonych scenariuszy,  wizualizacji i  opisów wchodzących w 
skład pytań egzaminacyjnych,

5) koszty funkcjonowania komisji, koszty utworzenia, weryfikacji i 
przekazania do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów 
wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych."

105 Art. 1 pkt 9 (do art. 57d) W art. 57d skreślić pkt 5.

106 Art. 1 pkt 9a W art. 58 uchyla się ust. 4.

107 Art. 1 pkt 9b W art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Wojewódzki  ośrodek  ruchu  drogowego  prowadzi  kurs 
kwalifikacyjny,  o  którym  mowa  w  art.  58  ust.  1  pkt  6,  w  zakresie 
poszczególnych kategorii prawa jazdy  oraz w zakresie pozwolenia na 
kierowanie tramwajem (we współpracy z podmiotem wykonującym 
przewozy tramwajem).”



108 Art. 1 
pkt 9c lit. a

W art. 63 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby,  
która uzyskała uprawnienia egzaminatora w tym samym roku, w którym 
byłaby  zobowiązana  uczestniczyć  w  warsztatach  doskonalenia 
zawodowego.”  

109 Art. 1 
pkt 9c lit. b

W art. 63 uchyla się ust. 3 i 5.

110 Art. 1 pkt 10 Skreślić art. 63a

111 Art. 1 pkt 10 Po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:
„Art.  63a.  W  przypadku  egzaminatora,  posiadającego  uprawnienia 
instruktora lub wykładowcy, obowiązek o którym mowa w art. 63 ust. 1 
pkt  2  uznaje  się  za  spełniony  po  dostarczeniu  Marszałkowi 
województwa,  w  trybie  art.  63  ust.  1  pkt  3,  zaświadczenia 
potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w art. 35 ust. 
6”.

112 Art. 1 pkt 10 Po art. 63 dodaje się art. 63a otrzymuje brzmienie:
„Art.  63a.  W  przypadku  egzaminatora,  posiadającego  uprawnienia 
instruktora, obowiązek o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 uznaje się 
za spełniony po dostarczeniu Marszałkowi województwa, w trybie art. 63 
ust.  1  pkt  3,  zaświadczenia  potwierdzającego  odbycie   warsztatów,  o 
których mowa w art. 35 ust. 6.”



113 Art. 1 pkt 10 Po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:
„Art.  63a.  W  przypadku  egzaminatora,  posiadającego  uprawnienia 
instruktora, obowiązek , o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 uznaje się 
za spełniony także po dostarczeniu Marszałkowi województwa, w trybie 
art. 63 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów 
doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust.6.”

114 Art. 1 
pkt 11 lit. a (dotychczasowa 

treść 
jako lit. b)

W art. 64 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą posiadać co najmniej 
10-letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy lub 3-
letnią  praktykę  w  przeprowadzaniu  egzaminów  na pozwolenie  na 
kierowanie tramwajem.”

115 Art. 1 
pkt 11 lit. b

W art. 64 ust. 7a otrzymuje brzmienie:
"7a. Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 7, 
stosuje  się  pytania  egzaminacyjne  pochodzące  z  katalogu  pytań 
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Minister 
właściwy  do  spraw  transportu  podaje  katalog  pytań  do  publicznej 
wiadomości w biuletynie informacji publicznej."

116 Art. 1 
pkt 11 lit. c

W art. 64 po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:
„7b.  Na  wniosek  osoby,  która  uzyskała  negatywny  wynik  części 
teoretycznej  egzaminu,  podmiot  organizujący  egzamin  udostępnia  tej 
osobie  do  wglądu pytania  egzaminacyjne,  na  które  osoba ta  udzieliła 
nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi 
prawidłowych.”

117 Art. 1 pkt 11a W art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Przeprowadzanie  przez  wojewódzki  ośrodek  ruchu  drogowego 
egzaminów państwowych w zakresie uzyskiwania uprawnień określonej 
kategorii prawa jazdy  lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest 
zawieszane przez marszałka województwa do czasu usunięcia uchybień.”



118 Art. 1 pkt 12 lit. a 
(brzmienie projektu jako lit. 

c)

W art. 71 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b.

119 Art. 1 pkt 12 lit. b W art. 71 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b skreślić wyrazy „na prawo jazdy”

120 Art. 1 pkt 12a W art. 72 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) egzaminowi została poddana osoba, o której mowa w art. 50 ust. 2 
lub art. 57;”

121 Art. 1 pkt 12b W art. 82 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli 
jest sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba 
poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub 
art. 157 § 1 Kodeksu karnego;”

POZA ZAKRES
?

122 Art. 1 pkt 12c W art. 93:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Kurs  dokształcający  w  zakresie  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, prowadzi 
odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenie o 
ukończeniu  kursu  kierowcy,  który  uczestniczył  we  wszystkich 
przewidzianych w programie zajęciach.”;

c) uchyla się ust. 4 i 5.”
d)

POZA ZAKRES



123 Art. 1 pkt 12c W art. 93:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o 
którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, prowadzi wojewódzki ośrodek 
ruchu drogowego lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Podmiot prowadzący  kurs wydaje  zaświadczenie  o  ukończeniu 
kursu  kierowcy,  który  uczestniczył  we  wszystkich  przewidzianych  w 
programie zajęciach.”;
3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  Opłata,  o  której  mowa  w  ust.  4,  stanowi  przychód  podmiotu 
prowadzącego kurs.”

POZA ZAKRES

124 Art. 1 pkt 12d W art. 99: 
a) w ust. 1 pkt 3 lit d otrzymuje brzmienie:
„d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie 
którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa 
w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;”
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  na  wniosek  organu  kontroli  ruchu  drogowego  lub  dyrektora 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b i d.”

125 Art. 1 pkt 12d W art. 99 w ust. 1 w pkt 3 lit d otrzymuje brzmienie:
„d)  kierowała pojazdem,  który uczestniczył w wypadku drogowym, 
w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o 
których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;”

126 Art. 1 pkt 13a Po art. 104 dodaje się art. 104 a w brzmieniu:
 „Art.  104a  1.  Uprawnienia  do  kierowania  pojazdami  osoby,  której 
zatrzymano  dokument  stwierdzający  uprawnienie  do  kierowania 
pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym, ulegają zawieszeniu na okres od 
dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania 
postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.
2.  Do  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1,  których  uprawnienia  zostały 
zawieszone,  stosuje  się  przepisy dotyczące  zatrzymania  uprawnień  do 

POZA ZAKRES



kierowania pojazdami.”

127 Art. 1 pkt 13b W art. 112 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c)  prowadzenia  kursów  dokształcających  w  zakresie  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego;”

POZA ZAKRES

128 Art. 1 pkt 14 (łącznie z 
treścią projektu)

W art. 119 po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b.  Na  wniosek  osoby,  która  uzyskała  negatywny  wynik  części 
teoretycznej  egzaminu,  podmiot  organizujący  egzamin  udostępnia  tej 
osobie  do  wglądu pytania  egzaminacyjne,  na  które  osoba ta  udzieliła 
nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi 
prawidłowych.”

129 Art. 1 pkt 14 (łącznie z 
treścią projektu)

W art. 119 po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
"5a. Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 117 ust. 2 pkt 7, 
stosuje  się  pytania  egzaminacyjne  pochodzące  z  katalogu  pytań 
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Minister 
właściwy  do  spraw  transportu  podaje  katalog  pytań  do  publicznej 
wiadomości w biuletynie informacji publicznej."

130 Art. 1a W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w 
art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą,  której  wyniki 
będą  przeznaczane  na  działalność,  o  której  mowa  w  ust.  1  i  2  –  za 
wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami.”

POZA ZAKRES



131 Przepisy przejściowe Art. … .  Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy.
2.  Do  czasu  uruchomienia  pełnej  funkcjonalności  Europejskiej  Sieci 
Praw Jazdy przepis art. 12 ust. 1 pkt 7, ust. 2a i 2b oraz art. 14 ust. 2a - 
stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w tej sieci.

Patrz uwagi do 
przepisów 

merytorycznych

132 Przepis o wejściu w życie Art. … . Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem art.  1 pkt …. w zakresie dodanego art.  51 ust.  2d, który 
wchodzi w życie po osiągnięciu przez katalog pytań egzaminacyjnych 
minimum  3000  unikalnych  pytań  egzaminacyjnych,  przy  czym  nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia”.

133 Przepis o wejściu w życie Przepisy  nowelizujące  art.  93  ust.  1  i  3  i  uchylające  ust.  4  i  5  oraz 
dodający art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. c powinien wejść w życie z dniem 4 
stycznia 2016 r.

Patrz uwagi do 
przepisów 

merytorycznych


