
Projekt 

z dnia 18 stycznia 2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y 1 )

z dnia ……………………………….

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, o którym mowa w art. 98a ust. 3;

2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 98a ust. 3, przy czym jej wysokość nie 

może przekroczyć 500 zł;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.

§ 2. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, zwanego dalej „kursem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wysokość opłaty za kurs wynosi 500 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER INFRASTRUKTURY

W porozumieniu:

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu,. Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (Dz. U. poz. 894), które na podstawie art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.
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MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym

Marcin Przychodzki

Dyrektor Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Infrastruktury
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia …. 
(poz. …)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

1. Kurs trwa 28 godzin.

2. Godzina zajęć kursu równa się 45 minutom.

3. Kursy są prowadzone w dni powszednie.

4. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć kursu potwierdza się każdego dnia zajęć 

każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę w nich 

uczestniczącą w dzienniku osób szkolonych, który powinien zawierać: imię i nazwisko 

osoby szkolonej, jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL, numer kursu oraz wykaz zajęć zgodnie z programem, z 

uwzględnieniem:

1) tematu przeprowadzonych zajęć;

2) daty przeprowadzonych zajęć;

3) liczby godzin przeprowadzonych zajęć;

4) podpisów osób szkolonych potwierdzających ich obecność na zajęciach;

5) imienia, nazwiska i podpisu osoby prowadzącej zajęcia.
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I 7 Z

Przyczyny 

naruszania 

przepisów ruchu 

drogowego

Określić indywidualne przyczyny naruszenia przepisów ruchu 

drogowego. Ustalić te przyczyny w szczególności poprzez 

ćwiczenia, polegające na udzielaniu przez osobę szkoloną 

odpowiedzi na pytania, rozwiązywaniu przez osobę szkoloną 

testów. W przypadku ustalenia, że przyczyną naruszeń przepisów 

ruchu drogowego przez osobę szkoloną był brak wiedzy, należy 

przekazać jej określony zakres wiedzy. 

II 7 W/Z
Przepisy ruchu 

drogowego

Przypomnieć przepisy ruchu drogowego. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na przepisy, które mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub których naruszenie jest 

bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych.

III 3 W/Z

Wypadki 

drogowe – 

przyczyny skutki, 

zapobieganie

Omówić wypadek drogowy jako zdarzenie w ruchu drogowym, z 

uwzględnieniem następujących tematów:

- uczestnicy wypadków drogowych,

- przyczyny wypadków drogowych,

- tryb postępowania w przypadku uczestniczenia w wypadku 

drogowym (kolizji drogowej),

- skutki wypadków drogowych,

- zapobieganie wypadkom drogowym,

- prędkość,

- ciężkość wypadków.

Przedstawić statystyki.
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4 Z

Symulacje 

sytuacji 

drogowych

Przeprowadzić ćwiczenia obejmujące:

- analizę niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym,

- ocenę i przewidywanie zagrożeń,

- konieczność stosowania odpowiednich zasad ruchu drogowego w 

różnych sytuacjach drogowych,

- konieczność uwzględniania różnych czynników w ruchu 

drogowym, mających wpływ na podejmowanie decyzji o sposobie 

reagowania.

3 W

Czynniki mające 

wpływ na 

bezpieczeństwo 

ruchu drogowego

Omówić rodzaje czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, i przedstawić ich charakterystykę.

Przedstawić sposób działania i omówić skutki, jakie wywołuje 

alkohol i środki działające podobnie do alkoholu oraz leki. 

Przedstawić statystyki.

Zwrócić uwagę na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia 

przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego 

zaufania, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury – 

wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji, ryzykowne 

zachowania, nadmierna prędkość, rozmowa przez telefon, rutyna, 

zmęczenie, stres, itd.

IV

4 W

Psychologiczne 

aspekty 

kierowania 

pojazdem i 

uczestnictwa w 

ruchu drogowym

Omówić psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu: percepcja 

i jej właściwości, uwaga oraz jej podzielność, zakres (pojemność), 

trwałość (koncentracja) i przerzutowość (ruchliwość), czas reakcji, 

prawidłowe funkcje intelektualne kierującego, osobowość, stany 

emocjonalne (pozytywne, negatywne) i ich wpływ na zachowanie, 

poziom zapotrzebowania na stymulację, temperament, zachowania 

agresywne i ryzykowane, radzenie sobie ze stresem.

Zwrócić szczególną uwagę na: 

- wpływ spostrzegania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- wpływ koncentracji uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym,

- wpływ agresji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- właściwe zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych.
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Objaśnienia:

W – wykład

Z – zajęcia warsztatowe



Załącznik nr 2
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Format A5

…………...………...………....…….
(miejscowość i data)

...…………….……….…...…..…
(pieczątka wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego)

Z a ś w i a d c z e n i e  nr ………./……….1)

Na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), zaświadcza się, że Pan/Pani2):

1. ……………………….……………..……………………..…………………………........
(imię i nazwisko)

2. …………………………………………………………………………..…………………
(data, miejsce urodzenia i numer PESEL3))

3. ….………………………………………………………………………………………….
(numer prawa jazdy i organ wydający)

w dniach .............................................................. ukończył(a) kurs reedukacyjny w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami.

..…...…………………….……….......
(podpis i pieczątka dyrektora 

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego)

1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np.: 1/2022
2) Niepotrzebne skreślić.
3) Wpisać datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi realizację upoważnienia ministra 

właściwego do spraw transportu, określonego w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) do wydania rozporządzenia.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997), dotychczasowe przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, tj. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (Dz. U. poz. 894), zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. W związku z wejściem w życie, z dniem 5 grudnia 2021 r., wskazanej wyżej ustawy 

dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami utraci moc obowiązującą z dniem 4 grudnia 2022 r. a co za 

tym idzie konieczne jest wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu 

reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 984).

Projekt rozporządzenia określa, jak dotychczas, 28-godzinny kurs reedukacyjny 

realizowany w ciągu 4 dni zajęć.

Kurs reedukacyjny, który będą musiały ukończyć osoby, o których mowa w art. 98a 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, będą trwał, jak dotychczas, 28 

godzin. W dalszym ciągu będzie on obejmował wskazanie i omówienie indywidualne 

przyczyny naruszania przepisów ruchu drogowego każdej osoby szkolonej. Zostaną również, 

jak dotychczas, przypomniane przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów, mających istotne znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ich naruszenie 

jest bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych. Ponadto, w dalszym ciągu będą 

przekazane wiadomości o przyczynach i skutkach wypadków drogowych, sposobie 

zapobiegania wypadkom drogowym, wpływie alkoholu lub środka działającego podobnie do 



– 10 –

alkoholu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz psychologicznych aspektach kierowania 

pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Na kursie reedukacyjnym, jak dotychczas, zostanie przekazana wiedza, dotycząca 

wpływu alkoholu i środka działającego podobnie do alkoholu na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, ponieważ alkohol i środki działające podobnie do alkoholu stanowią jeden z 

czynników mających wpływ na to bezpieczeństwo. W dalszym ciągu kurs będzie obejmował 

również przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Biorąc pod uwagę wysokość kosztów rzeczowych i osobowych związanych z 

przeprowadzeniem kursu reedukacyjnego określono, jak dotychczas, opłatę za jego ukończenie 

w wysokości 500 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony na 

stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt nie podlega konsultacjom, zaopiniowaniu lub uzgodnieniu z właściwymi 

instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 

przepisach, dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych.

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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