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USTAWA

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125,
poz. 1371) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) droga twarda — drog´ z jezdnià o nawierzch-
ni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klin-
kierowej lub brukowcowej oraz z p∏yt beto-
nowych lub kamienno-betonowych, je˝eli
d∏ugoÊç nawierzchni przekracza 20 m; inne
drogi sà drogami gruntowymi,”
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b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) droga dla rowerów — drog´ lub jej cz´Êç

przeznaczonà do ruchu rowerów jednoÊla-
dowych, oznaczonà odpowiednimi znakami
drogowymi,”

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) jezdnia — cz´Êç drogi przeznaczonà do ru-

chu pojazdów; okreÊlenie to nie dotyczy to-
rowisk wydzielonych z jezdni,”

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przejÊcie dla pieszych — powierzchni´ jezd-

ni, drogi dla rowerów lub torowiska prze-
znaczonà do przechodzenia przez pieszych,
oznaczonà odpowiednimi znakami drogo-
wymi,”

e) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) ustàpienie pierwszeƒstwa — powstrzyma-

nie si´ od ruchu, je˝eli ruch móg∏by zmusiç
innego kierujàcego do zmiany kierunku lub
pasa ruchu albo istotnej zmiany pr´dkoÊci,
a pieszego — do zatrzymania si´, zwolnie-
nia lub przyspieszenia kroku,”

f)  po pkt 41 dodaje si´ pkt 41a w brzmieniu:
„41a) autobus szkolny — autobus przeznaczony

do przewozu dzieci do szko∏y, barwy poma-
raƒczowej, oznaczony z przodu i z ty∏u pro-
stokàtnymi tablicami barwy bia∏ej, z napi-
sem barwy czarnej «autobus szkolny»,”;

2) w art. 6:
a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) funkcjonariusz Stra˝y Granicznej w strefie

nadgranicznej,”
— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-

daje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) kierujàcy autobusem szkolnym w miej-

scach postoju zwiàzanych z wsiadaniem
lub wysiadaniem dzieci.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Przepis ust. 2 w zakresie ∏atwej rozpoznawal-

noÊci:
1) dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1

tylko poza obszarem zabudowanym,
2) nie dotyczy kierujàcego autobusem szkol-

nym, je˝eli sygna∏ do zatrzymania innych
pojazdów dawany jest przez t´ osob´ bez
wychodzenia z odpowiednio oznaczonego
pojazdu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, uwzgl´dniajàc potrzeb´
zapewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku
w trakcie kierowania ruchem drogowym
oraz sprawnego wykonywania czynnoÊci
w tym zakresie:
1) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organi-

zacj´ i sposób kierowania ruchem drogo-
wym,

2) mo˝e upowa˝niç, w drodze rozporzàdze-
nia, inne osoby do wykonywania czynno-

Êci, o których mowa w ust. 1, oraz okreÊliç
okolicznoÊci, szczegó∏owe warunki i spo-
sób wykonywania tych czynnoÊci.”;

3) w art. 7 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu i mini-

ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç
dostosowania sygna∏ów drogowych do posta-
nowieƒ umów mi´dzynarodowych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, znaki i sygna∏y obo-
wiàzujàce w ruchu drogowym, ich znaczenie
i zakres obowiàzywania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia czytelnoÊci i zrozumia∏oÊci znaków
i sygna∏ów drogowych dla uczestników ruchu
drogowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki techniczne dla znaków
i sygna∏ów drogowych oraz urzàdzeƒ bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego, a tak˝e warunki ich
umieszczania na drogach.”;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Osoba niepe∏nosprawna o obni˝onej

sprawnoÊci ruchowej, kierujàca pojaz-
dem samochodowym zaopatrzonym
w kart´ parkingowà, mo˝e nie stosowaç
si´ do niektórych znaków drogowych
dotyczàcych zakazu ruchu lub postoju,
w zakresie okreÊlonym przepisami,
o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do kie-
rujàcego pojazdem przewo˝àcego oso-
b´ o obni˝onej sprawnoÊci ruchowej.

3. Karta parkingowa powinna byç umiesz-
czona za przednià szybà pojazdu samo-
chodowego w sposób umo˝liwiajàcy jej
odczytanie.

4. Kart´ parkingowà wydaje osobie niepe∏-
nosprawnej starosta. Za wydanie karty
parkingowej pobiera si´ op∏at´ w wyso-
koÊci ustalonej przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw transportu.

5. Kart´ parkingowà wydaje si´ na podsta-
wie orzeczenia i opinii wydanych przez
zespó∏ do spraw orzekania o stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci przy powiatowym cen-
trum pomocy rodzinie dzia∏ajàcym na
podstawie odr´bnych przepisów.

6. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
w stosunku do kierujàcych pojazdami
zaopatrzonymi w kart´ parkingowà wy-
danà za granicà.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór karty parkingowej, uwzgl´dnia-

jàc w szczególnoÊci koniecznoÊç ujed-
nolicenia wzoru karty parkingowej
z rozwiàzaniami przyj´tymi w krajach
europejskich, w celu umo˝liwienia ko-
rzystania osobom niepe∏nosprawnym
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z ulg i przywilejów w ruchu drogo-
wym, okreÊlonych w przepisach pra-
wa krajowego,

2) wysokoÊç op∏at za wydanie karty par-
kingowej, uwzgl´dniajàc koszty zwià-
zane z jej wydaniem i dystrybucjà.”;

5) skreÊla si´ art. 8a;
6) w art. 10 ust. 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na uwadze koniecznoÊç ochrony dróg przed
zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa ruchu w okresie zwi´kszonego nat´˝enia
ruchu pojazdów osobowych, mo˝e wprowa-
dziç, w drodze rozporzàdzenia, okresowe
ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub
zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych i Ministrem Obrony Narodo-
wej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa

wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,
2) potrzeb´ efektywnego wykorzystania dróg

publicznych,
3) potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we warunki zarzàdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzàdza-
niem.”;

7) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pieszy jest obowiàzany korzystaç z chodnika
lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku —
z pobocza. Je˝eli nie ma pobocza lub czaso-
wo nie mo˝na z niego korzystaç, pieszy mo-
˝e korzystaç z jezdni, pod warunkiem zajmo-
wania miejsca jak najbli˝ej jej kraw´dzi
i ust´powania miejsca nadje˝d˝ajàcemu po-
jazdowi.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowe-

rów jest dozwolone tylko w razie braku chod-
nika lub pobocza albo niemo˝noÊci korzysta-
nia z nich. Pieszy, z wyjàtkiem osoby niepe∏-
nosprawnej, korzystajàc z tej drogi, jest obo-
wiàzany ustàpiç miejsca rowerowi.”;

8) w art. 16 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Kierujàcy pojazdem zaprz´gowym, rowerem,

motorowerem, wózkiem r´cznym oraz osoba
prowadzàca pojazd nap´dzany silnikiem sà
obowiàzani poruszaç si´ po poboczu, chyba ˝e
nie nadaje si´ ono do jazdy lub ruch pojazdu
utrudnia∏by ruch pieszych.

6. Kierujàcy pojazdem znajdujàcym si´ na cz´Êci
jezdni, po której je˝d˝à pojazdy szynowe, jest
obowiàzany ustàpiç miejsca nadje˝d˝ajàcemu
pojazdowi szynowemu.”;

9) w art. 17 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na jezdni´ z pobocza, z chodnika lub z pasa
ruchu dla pojazdów powolnych,”

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) na jezdni´ lub pobocze z drogi dla rowerów,

z wyjàtkiem wjazdu na przejazd dla rowe-
rzystów,”;

10) dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do

miejsca postoju autobusu szkolnego,
jest obowiàzany:
1) zatrzymaç si´, o ile kierujàcy tym

autobusem poda∏ sygna∏ zatrzyma-
nia,

2) zmniejszyç pr´dkoÊç, a w razie po-
trzeby zatrzymaç si´, aby umo˝liwiç
kierujàcemu tym autobusem wjazd
na jezdni´ lub sàsiedni pas ruchu,
o ile sygnalizuje on zamiar wykona-
nia takiego manewru.

2. Kierujàcy autobusem szkolnym w sy-
tuacji, o której mowa w ust. 1, mo˝e
wjechaç na sàsiedni pas ruchu lub
jezdni´ dopiero po upewnieniu si´, ˝e
nie spowoduje to zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.”;

11) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pr´dkoÊç dopuszczalna pojazdu lub zespo∏u

pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi
60 km/h, z zastrze˝eniem ust. 2.”;

12) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierujàcy pojazdem, zmieniajàc zajmowany

pas ruchu, jest obowiàzany ustàpiç pierwszeƒ-
stwa pojazdowi jadàcemu po pasie ruchu, na
który zamierza wjechaç, oraz pojazdowi wje˝-
d˝ajàcemu na ten pas z prawej strony.”;

13) w art. 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do przejaz-
du dla rowerzystów, jest obowiàzany zacho-
waç szczególnà ostro˝noÊç i ustàpiç pierw-
szeƒstwa rowerowi znajdujàcemu si´ na
przejeêdzie.”,

b) skreÊla si´ ust. 2;

14) w art. 32:
a) skreÊla si´ ust. 3,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, kierujàc si´ koniecznoÊcià za-
pewnienia porzàdku oraz zasadà bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego, okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia, sposób organizacji i oznako-
wania kolumn pojazdów jednostek podpo-
rzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodo-
wej.”;

15) w art. 33:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierujàcy rowerem jednoÊladowym jest
obowiàzany korzystaç z drogi dla rowerów
lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujàcy
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rowerem, korzystajàc z drogi dla rowerów
i pieszych, jest obowiàzany zachowaç szcze-
gólnà ostro˝noÊç i ust´powaç miejsca pie-
szym.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi

dla rowerów i pieszych kierujàcy rowerem
jednoÊladowym jest obowiàzany korzystaç
z pobocza, z zastrze˝eniem art. 16 ust. 5,
a je˝eli nie jest to mo˝liwe — z jezdni.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pie-

szych przez kierujàcego rowerem jednoÊla-
dowym jest dozwolone wyjàtkowo, gdy:
1) opiekuje si´ on osobà w wieku do lat 10

kierujàcà rowerem lub
2) szerokoÊç chodnika wzd∏u˝ drogi, po któ-

rej ruch pojazdów dozwolony jest z pr´d-
koÊcià wi´kszà ni˝ 60 km/h, wynosi co naj-
mniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla
rowerów.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Kierujàcy rowerem, korzystajàc z chodnika

lub drogi dla pieszych, jest obowiàzany je-
chaç powoli, zachowaç szczególnà ostro˝-
noÊç i ust´powaç miejsca pieszym.

7. Kierujàcy rowerem mo˝e jechaç lewà stronà
jezdni na zasadach okreÊlonych dla ruchu
pieszych w przepisach art. 11 ust. 1—3, je˝e-
li opiekuje si´ on osobà kierujàcà rowerem
w wieku do lat 10.”;

16) w art. 39:
a) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby majàcej orzeczenie lekarskie

o przeciwwskazaniu do u˝ywania pa-
sów,”

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) policjanta, funkcjonariusza Urz´du

Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej
i S∏u˝by Wi´ziennej, ˝o∏nierza Si∏ Zbroj-
nych — podczas przewo˝enia osoby
(osób) zatrzymanej,”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W pojeêdzie samochodowym wyposa˝onym

w pasy bezpieczeƒstwa dziecko w wieku do
12 lat, nieprzekraczajàce 150 cm wzrostu,
przewozi si´ w foteliku ochronnym lub in-
nym urzàdzeniu do przewo˝enia dzieci, od-
powiadajàcym wadze i wzrostowi dziecka
oraz w∏aÊciwym warunkom technicznym.”;

17) w art. 40 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w odniesieniu do

motocykli fabrycznie wyposa˝onych w pasy
bezpieczeƒstwa.”;

18) w art. 45 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) korzystania podczas jazdy z telefonu wyma-
gajàcego trzymania s∏uchawki lub mikrofo-
nu w r´ku,”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przewo˝enia, poza specjalnym fotelikiem

ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na
przednim siedzeniu pojazdu samochodowe-
go.”;

19) skreÊla si´ art. 48;

20) dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:
„Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic reje-

stracyjnych lub pojazd, którego stan
wskazuje na to, ˝e nie jest u˝ywany,
mo˝e zostaç usuni´ty z drogi przez
stra˝ gminnà lub Policj´ na koszt w∏a-
Êciciela lub posiadacza.

2. Pojazd usuni´ty w trybie okreÊlonym
w ust. 1, nieodebrany na wezwanie
gminy przez uprawnionà osob´ w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia usuni´cia,
uznaje si´ za porzucony z zamiarem
wyzbycia si´. Pojazd ten przechodzi
na w∏asnoÊç gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, gdy nie-
odebranie pojazdu nastàpi∏o z przy-
czyn niezale˝nych od osoby zobowià-
zanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio, gdy w terminie 6 miesi´cy od dnia
usuni´cia pojazdu nie zosta∏a ustalo-
na osoba uprawniona do jego odbio-
ru.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, kierujàc si´ zasadà po-
szanowania prawa w∏asnoÊci oraz po-
trzebà zapewnienia porzàdku na dro-
gach publicznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb oraz jednostki

i warunki ich wspó∏dzia∏ania w za-
kresie usuwania pojazdów bez ta-
blic rejestracyjnych lub których
stan wskazuje na to, ˝e nie sà u˝y-
wane,

2) tryb post´powania w zakresie prze-
j´cia pojazdu na w∏asnoÊç gminy.”;

21) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierujàcy pojazdem silnikowym lub szyno-

wym, w warunkach niedostatecznej widoczno-
Êci, podczas zatrzymania niewynikajàcego
z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogo-
wego oraz podczas postoju, jest obowiàzany
u˝ywaç Êwiate∏ pozycyjnych przednich i tylnych
lub Êwiate∏ postojowych. W pojeêdzie niez∏à-
czonym z przyczepà oraz w zespole pojazdów
o d∏ugoÊci nieprzekraczajàcej 6 m dopuszcza
si´ w∏àczenie Êwiate∏ postojowych jedynie od
strony Êrodka jezdni.”;

22) w art. 53:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Si∏ Zbrojnych,”
b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
stwierdza wygaÊni´cie zezwolenia, o któ-
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rym mowa w ust. 1 pkt 9, gdy ustanà oko-
licznoÊci uzasadniajàce wykorzystanie po-
jazdu jako uprzywilejowanego.”,

c) w ust. 2 w pkt 1 po lit. b) dodaje si´ lit. c)
w brzmieniu:
„c) w wykonywaniu zadaƒ zwiàzanych bezpo-

Êrednio z zapewnieniem bezpieczeƒstwa
osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe, którym na mocy odr´bnych
przepisów przys∏uguje ochrona,”

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç
zapewnienia porzàdku, sprawnoÊci i bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, okolicznoÊci, w jakich
u˝ywane sà pojazdy uprzywilejowane w ko-
lumnach.”;

23) w art. 54 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kierujàcy pojazdem, o którym mowa w ust. 1,

mo˝e korzystaç z autostrady lub drogi ekspre-
sowej nawet wtedy, gdy pojazd ten nie jest po-
jazdem samochodowym lub jego konstrukcja
uniemo˝liwia rozwini´cie pr´dkoÊci co naj-
mniej 40 km/h.”;

24) w art. 56:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej oraz ministrami w∏aÊciwymi: do
spraw wewn´trznych i Êrodowiska, majàc na
uwadze zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa, jakie
mo˝e nastàpiç w wyniku niew∏aÊciwego
przewozu materia∏ów niebezpiecznych, oraz
kierujàc si´ koniecznoÊcià ujednolicenia za-
sad krajowego przewozu tych materia∏ów
z zasadami obowiàzujàcymi w ich mi´dzyna-
rodowym przewozie, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:
1) materia∏y niebezpieczne oraz zasady ich

klasyfikacji,
2) warunki i sposób przewozu drogowego

materia∏ów niebezpiecznych,
3) dodatkowe wymagania dotyczàce pojaz-

du przewo˝àcego okreÊlone materia∏y nie-
bezpieczne, jego wyposa˝enia i ∏adunku,

4) wymagania odnoszàce si´ do urzàdzeƒ
technicznych s∏u˝àcych do tego przewozu,

5) dokumenty wymagane przy przewozie
materia∏ów niebezpiecznych, ich wzory
oraz tryb ich wydawania,

6) szczegó∏owy sposób oznaczania pojazdu
przewo˝àcego materia∏y niebezpieczne.”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

25) dodaje si´ art. 57a w brzmieniu:
„Art. 57a. 1. Kierujàcy autobusem szkolnym pod-

czas wsiadania lub wysiadania dzieci
jest obowiàzany w∏àczyç Êwiat∏a awa-
ryjne.

2. Kierujàcy pojazdem, przeje˝d˝ajàc
obok autobusu szkolnego, jest obo-

wiàzany zachowaç szczególnà ostro˝-
noÊç.

3. Je˝eli autobus szkolny przewozi inne
osoby lub nie przewozi ˝adnych osób,
tablice z napisem «autobus szkolny»
powinny byç zdj´te, zas∏oni´te lub z∏o-
˝one.”;

26) w art. 61 skreÊla si´ ust. 12—14;

27) w art. 62:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zespó∏ pojazdów mo˝e sk∏adaç si´ najwy˝ej
z 3 pojazdów, a zespó∏ ciàgni´ty przez pojazd
silnikowy inny ni˝ ciàgnik rolniczy lub pojazd
wolnobie˝ny — z 2 pojazdów.”,

b) dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. D∏ugoÊç zespo∏u 2 pojazdów nie mo˝e prze-

kraczaç 18,75 m, a 3 pojazdów — 22 m,
z wyjàtkiem zespo∏u pojazdów z∏o˝onego z:
1) pojazdu samochodowego i naczepy, któ-

rych d∏ugoÊç nie mo˝e przekraczaç
16,5 m,

2) motocykla i przyczepy, motoroweru lub
roweru i przyczepy, którego d∏ugoÊç nie
mo˝e przekraczaç 4 m.

4b. Przejazd zespo∏u pojazdów z∏o˝onego z licz-
by pojazdów wi´kszej ni˝ okreÊlona w ust. 4
lub o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝ okreÊlona
w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 64 ust. 1.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. D∏ugoÊci zespo∏ów pojazdów okreÊlone

w ust. 4a nie dotyczà tramwajów.”;

28) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. 1. Ruch pojazdu lub zespo∏u pojazdów,

którego masa, naciski osi lub wymiary
wraz z ∏adunkiem lub bez ∏adunku sà
wi´ksze od dopuszczalnych, przewi-
dzianych dla danej drogi w przepisach
okreÊlajàcych warunki techniczne po-
jazdów oraz okreÊlonych w art. 61
ust. 6, 8 i 10, jest dozwolony tylko pod
warunkiem uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenia na przejazd, o których mo-
wa w ust. 1, wydaje si´:
1) na czas nieokreÊlony,
2) na czas okreÊlony w zezwoleniu,
3) na jednokrotny przejazd w wyzna-

czonym czasie po ustalonej trasie.
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2

pkt 1 i 2, wydaje starosta.
4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2

pkt 3, wydaje Generalny Dyrektor
Dróg Publicznych lub upowa˝niona
przez niego paƒstwowa lub samorzà-
dowa jednostka organizacyjna, po
uzgodnieniu z w∏aÊciwymi dla trasy
przejazdu zarzàdami dróg, je˝eli ist-
nieje mo˝liwoÊç wyznaczenia trasy
przejazdu, w szczególnoÊci ze wzgl´du
na stan techniczny drogi i innych
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obiektów budowlanych po∏o˝onych
w jej pobli˝u.

5. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) pojazdów stra˝y po˝arnej bioràcych

udzia∏ w akcjach ratowniczych,
2) nale˝àcych do Si∏ Zbrojnych, Policji

lub Stra˝y Granicznej pojazdów spe-
cjalnych, pojazdów u˝ywanych do
celów specjalnych oraz pojazdów
u˝ywanych w zwiàzku z przewozem
pojazdów specjalnych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i tryb wydawania
zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1,
ustalajàc w szczególnoÊci:
1) pojazdy, dla których wydawane sà

poszczególne rodzaje zezwoleƒ,
2) wymagania i stan techniczny dróg,

który umo˝liwia wyznaczenie trasy
przejazdu.

7. Minister Obrony Narodowej oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
i Minister SprawiedliwoÊci, uwzgl´d-
niajàc szczególny charakter zadaƒ zwià-
zanych z obronnoÊcià oraz koniecznoÊç
zapewnienia porzàdku, sprawnoÊci
i bezpieczeƒstwa ruchu, okreÊlà, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) warunki poruszania si´ po drogach

pojazdów, o których mowa w ust. 5,
2) warunki przewozu osób pojazdami,

o których mowa w art. 63 ust. 4.”;

29) w art. 66:
a) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pojazd uczestniczàcy w ruchu powinien po-
siadaç nadane przez producenta, z zastrze-
˝eniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:
1) numer VIN albo numer nadwozia, pod-

wozia lub ramy,
2) numer silnika.”,

b) w ust. 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) wymiany zespo∏ów posiadajàcych cechy

identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a
pkt 1,

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmie-
niajàcych rodzaj pojazdu.”,

c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. W rozporzàdzeniach, o których mowa

w ust. 5—7, nale˝y uwzgl´dniç w szczególno-
Êci:
1) koniecznoÊç zapewnienia bezpiecznego

korzystania z pojazdów,
2) zapewnienie mo˝liwie najmniejszego ne-

gatywnego wp∏ywu pojazdów na Êrodo-
wisko,

3) przepisy i porozumienia mi´dzynarodowe
dotyczàce pojazdów, ich wyposa˝enia
i cz´Êci,

4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich
wykorzystania.”;

30) dodaje si´ art. 66a w brzmieniu:
„Art. 66a. 1. Cechy identyfikacyjne, o których mo-

wa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umiesz-
cza producent.

2. Starosta w∏aÊciwy w sprawach reje-
stracji pojazdu wydaje decyzj´ o nada-
niu cech identyfikacyjnych w przypad-
ku pojazdu:
1) zbudowanego przy wykorzystaniu

nadwozia, podwozia lub ramy kon-
strukcji w∏asnej, którego mark´
okreÊla si´ jako «SAM»,

2) w którym dokonano wymiany silni-
ka na silnik bez numeracji fabrycz-
nej,

3) odzyskanego po kradzie˝y, w któ-
rym cecha identyfikacyjna uleg∏a
zatarciu lub sfa∏szowaniu,

4) nabytego na licytacji publicznej lub
od podmiotu wykonujàcego orze-
czenie o przepadku pojazdu na
rzecz Skarbu Paƒstwa, w którym ce-
cha identyfikacyjna uleg∏a zatarciu
lub sfa∏szowaniu,

5) w którym cecha identyfikacyjna ule-
g∏a zatarciu lub sfa∏szowaniu, a pra-
womocnym orzeczeniem sàdu zo-
sta∏o ustalone prawo w∏asnoÊci po-
jazdu,

6) w którym cecha identyfikacyjna ule-
g∏a skorodowaniu lub zosta∏a znisz-
czona podczas wypadku drogowe-
go albo podczas naprawy.

3. OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 2
pkt 6, powinny byç stwierdzone pi-
semnà opinià rzeczoznawcy samocho-
dowego, o którym mowa w art. 79a;
opinia powinna wskazywaç pierwotne
cechy identyfikacyjne lub jednoznacz-
nie wykluczaç ingerencj´ w pole nu-
merowe w celu umyÊlnego ich znisz-
czenia lub zafa∏szowania.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne
starosta wpisuje w dowodzie rejestra-
cyjnym i w karcie pojazdu, je˝eli by∏a
wydana.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, uwzgl´dniajàc znaczenie cech
identyfikacyjnych dla zapewnienia
pewnoÊci i bezpieczeƒstwa obrotu po-
jazdami, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób oraz tryb
ich nadawania i umieszczania w przy-
padkach, o których mowa w ust. 2.”;

31) w art. 68:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent lub importer nowego typu pojaz-
du samochodowego, ciàgnika rolniczego,
motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz
przedmiotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci,



Dziennik Ustaw Nr 129 — 10124 — Poz. 1444

prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w tym
zakresie, jest obowiàzany uzyskaç na nie
Êwiadectwo homologacji typu wydane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.”,

b) w ust. 11:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) specjalnego lub u˝ywanego do celów
specjalnych Si∏ Zbrojnych, Policji, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y
po˝arnej,”

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) wyprodukowanego lub importowanego

w iloÊci jednej sztuki rocznie.”,
c) ust. 13 i 14 otrzymujà brzmienie:

„13. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i Ministrem Obrony
Narodowej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
przepisy i porozumienia mi´dzynarodowe
w zakresie badaƒ homologacyjnych, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
wydawania lub cofania Êwiadectw homolo-
gacji, zakres i sposób przeprowadzania ba-
daƒ homologacyjnych, kontroli zgodnoÊci
produkcji lub monta˝u z warunkami homo-
logacji, wzory dokumentów zwiàzanych
z homologacjà oraz jednostki upowa˝nione
do przeprowadzania badaƒ homologacyj-
nych, kontroli zgodnoÊci produkcji lub
monta˝u z warunkami homologacji.

14. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecz-
noÊç zapewnienia bezpiecznego korzysta-
nia z pojazdów oraz zakres warunków tech-
nicznych pojazdów podlegajàcych badaniu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
i sposób przeprowadzania badaƒ zgodnoÊci
pojazdów z warunkami technicznymi, o któ-
rych mowa w ust. 12, wzory dokumentów
zwiàzanych z tymi badaniami oraz jednost-
ki upowa˝nione do tych badaƒ.”;

32) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Producent lub importer nowych pojazdów sà

obowiàzani wydaç wyciàg ze Êwiadectwa ho-
mologacji do ka˝dego pojazdu, na którego typ
wydano Êwiadectwo homologacji, lub odpis
decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji.”;

33) w art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pojazdy okreÊlone w ust. 1 sà dopuszczone do

ruchu, je˝eli odpowiadajà warunkom okreÊlo-
nym w art. 66 oraz sà zarejestrowane i zaopa-
trzone w zalegalizowane tablice (tablic´) reje-
stracyjne, a w przypadku pojazdów samocho-
dowych, z wy∏àczeniem motocykli, w nalepk´
kontrolnà.”;

34) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. 1. Rejestracji dokonuje si´ na podstawie:

1) dowodu w∏asnoÊci pojazdu lub do-
kumentu potwierdzajàcego powie-
rzenie pojazdu, o którym mowa
w art. 73 ust. 5,

2) karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana,
3) wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji

albo odpisu decyzji zwalniajàcej po-
jazd z homologacji, je˝eli sà wyma-
gane,

4) zaÊwiadczenia o pozytywnym wyni-
ku badania technicznego pojazdu, je-
˝eli jest wymagane,

5) dowodu rejestracyjnego, je˝eli po-
jazd by∏ zarejestrowany,

6) dowodu odprawy celnej przywozo-
wej, je˝eli pojazd zosta∏ sprowadzo-
ny z zagranicy i jest rejestrowany po
raz pierwszy,

7) Êwiadectwa oryginalnoÊci.
2. Wymagania ust. 1 nie dotyczà:

1) pojazdu, który by∏ ju˝ zarejestrowa-
ny na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — w zakresie ust. 1 pkt 3,

2) pojazdu zakupionego po przepadku
na rzecz Skarbu Paƒstwa lub na rzecz
jednostki samorzàdu terytorialnego
— w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5,

3) pojazdu zakupionego od Policji lub
Si∏ Zbrojnych — w zakresie ust. 1
pkt 5,

4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy
— w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przy-
padku zamiast dowodu rejestracyj-
nego dopuszcza si´ przedstawienie
innego dokumentu potwierdzajàce-
go rejestracj´ za granicà.

3. Dodatkowo wymaga si´ dokumentu
potwierdzajàcego spe∏nienie wyma-
gaƒ, o których mowa w art. 2 pkt 39 —
w stosunku do pojazdów zabytkowych.

4. W przypadku zagubienia dowodu reje-
stracyjnego lub karty pojazdu, zamiast
tych dokumentów nale˝y przedstawiç
zaÊwiadczenie wystawione przez organ
rejestrujàcy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce ostatniej rejestracji, potwier-
dzajàce dane zawarte w zagubionym
dokumencie, niezb´dne do rejestra-
cji.”;

35) w art. 73:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek
w∏aÊciciela, starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce jego zamieszkania (siedzib´), wyda-
jàc dowód rejestracyjny i zalegalizowane ta-
blice (tablic´) rejestracyjne oraz nalepk´ kon-
trolnà, je˝eli jest wymagana, z zastrze˝eniem
ust. 2—5.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rejestracji pojazdów Si∏ Zbrojnych, Policji,

Urz´du Ochrony Paƒstwa i Stra˝y Granicznej
dokonujà w∏aÊciwe organy tych jednostek.
Organy te wydajà dowód rejestracyjny i za-
legalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne
oraz nalepk´ kontrolnà, chyba ˝e dla danego
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pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub na-
lepka kontrolna nie sà wymagane, a numer
rejestracyjny umieszcza si´ bezpoÊrednio na
pojeêdzie.”,

c) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Starostowie przekazujà odp∏atnie wojewo-

dzie mazowieckiemu cz´Êciowo wype∏nio-
ne blankiety dowodów rejestracyjnych, ta-
blice rejestracyjne oraz nalepki kontrolne
niezb´dne do rejestracji, o której mowa
w art. 76 ust. 4. Informacje dotyczàce prze-
kazanych blankietów dowodów rejestracyj-
nych, tablic rejestracyjnych i nalepek kon-
trolnych sà informacjami niejawnymi sta-
nowiàcymi tajemnic´ paƒstwowà, podle-
gajàcymi ochronie na podstawie przepisów
o ochronie informacji niejawnych.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rejestracji pojazdu nale˝àcego do przedsta-

wicielstwa dyplomatycznego, urz´du konsu-
larnego i misji specjalnej paƒstw obcych lub
organizacji mi´dzynarodowej, a tak˝e ich
personelu korzystajàcego z przywilejów i im-
munitetów dyplomatycznych lub konsular-
nych na mocy ustaw, umów bàdê powszech-
nie uznanych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych lub na zasadzie wzajemnoÊci, dokonu-
je wojewoda mazowiecki na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.”;

36) art. 74 otrzymuje brzmienie:
„Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje,

w przypadkach okreÊlonych w ust. 2,
starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania (siedzib´) w∏aÊciciela
pojazdu, wydajàc pozwolenie czasowe
i zalegalizowane tablice (tablic´) reje-
stracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje si´:
1) z urz´du — po z∏o˝eniu wniosku o re-

jestracj´ pojazdu,
2) na wniosek w∏aÊciciela pojazdu —

w celu umo˝liwienia:
a) wywozu pojazdu za granic´,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego

zakupu lub odbioru na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przejazdu pojazdu zwiàzanego
z koniecznoÊcià dokonania jego
badania technicznego lub napra-
wy,

3) na wniosek jednostki upowa˝nionej
do przeprowadzania badaƒ homolo-
gacyjnych lub jednostki badawczej
producenta pojazdu, jego wyposa˝e-
nia lub cz´Êci — w celu umo˝liwienia
odpowiednich badaƒ.

3. Czasowej rejestracji dokonuje si´ na
okres nieprzekraczajàcy 30 dni, z za-
strze˝eniem ust. 4. Termin ten mo˝e
byç jednorazowo przed∏u˝ony o 14 dni
w celu wyjaÊnienia spraw zwiàzanych
z rejestracjà pojazdu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, rejestracji dokonuje si´ na okres
wynikajàcy z wniosku, nie d∏u˝szy jed-
nak ni˝ 6 miesi´cy.

5. Po up∏ywie terminu czasowej rejestra-
cji pozwolenie czasowe i tablice reje-
stracyjne zwraca si´ do organu, który je
wyda∏, z wyjàtkiem przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a).”;

37) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, za-

legalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i na-
lepka kontrolna wydawane sà za op∏atà. Op∏at´
pobiera organ dokonujàcy rejestracji.”;

38) dodaje si´ art. 75a, 75b, 75c i 75d w brzmieniu:
„Art. 75a. 1. Tablice rejestracyjne mo˝e produko-

waç, po uzyskaniu zezwolenia woje-
wody, przedsi´biorca, który spe∏nia
nast´pujàce wymagania:
1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszka-

nia na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) ma mo˝liwoÊci techniczne gwaran-
tujàce wykonywanie tablic rejestra-
cyjnych lub materia∏ów s∏u˝àcych
do ich produkcji zgodnie z warunka-
mi technicznymi; warunek ten nie
dotyczy przedsi´biorców sprowa-
dzajàcych z zagranicy materia∏y s∏u-
˝àce do wyrobu tablic rejestracyj-
nych,

3) posiada certyfikat na zgodnoÊç ta-
blic rejestracyjnych lub materia∏ów
s∏u˝àcych do ich produkcji z warun-
kami technicznymi,

4) nie jest podmiotem, w stosunku do
którego wszcz´to post´powanie
upad∏oÊciowe lub likwidacyjne,

5) nie zalega z uiszczeniem podatków,
op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne,

6) nie by∏ prawomocnie skazany za
przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub przest´pstwo przeciwko doku-
mentom — dotyczy osoby fizycznej
lub cz∏onków organów osoby praw-
nej.

2. Za przedsi´biorc´ produkujàcego ta-
blice rejestracyjne, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ jednostk´:
1) produkujàcà tablice rejestracyjne

z wyt∏oczonymi numerami rejestra-
cyjnymi,

2) produkujàcà tablice rejestracyjne
bez wyt∏oczonych numerów reje-
stracyjnych,

3) t∏oczàcà numery rejestracyjne,
4) produkujàcà lub sprowadzajàcà

z zagranicy, okreÊlone przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw trans-
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portu, w drodze rozporzàdzenia,
materia∏y s∏u˝àce do produkcji ta-
blic rejestracyjnych.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie na pro-
dukcj´ tablic rejestracyjnych na wnio-
sek przedsi´biorcy, o ile spe∏nia on
wymagania, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia
przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o jego
wydanie za∏àcza:
1) dokument okreÊlajàcy status jed-

nostki b´dàcej osobà prawnà lub
nieposiadajàcà osobowoÊci praw-
nej jednostkà organizacyjnà albo
dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç
w przypadku osoby fizycznej,

2) zaÊwiadczenie z Krajowego Reje-
stru Karnego stwierdzajàce nieka-
ralnoÊç za przest´pstwo pope∏nio-
ne w celu osiàgni´cia korzyÊci ma-
jàtkowych lub przest´pstwo prze-
ciwko dokumentom:
a) przedsi´biorcy, je˝eli jest on

osobà fizycznà,
b) osób — cz∏onków w∏adz orga-

nów osoby prawnej lub niepo-
siadajàcej osobowoÊci prawnej
jednostki organizacyjnej,

3) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu nu-
meru identyfikacji statystycznej
(REGON),

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu nu-
meru identyfikacji podatkowej
(NIP).

5. Wojewoda odmawia wydania zezwo-
lenia w przypadku, gdy przedsi´biorca
nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 1.

6. Tablice rejestracyjne produkowane sà
wy∏àcznie na zamówienie:
1) organu w∏aÊciwego w sprawach re-

jestracji pojazdów — z wyt∏oczony-
mi numerami rejestracyjnymi,

2) przedsi´biorcy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3 — bez wyt∏oczonych
numerów rejestracyjnych.

7. Materia∏y, o których mowa w ust. 2
pkt 4, sà produkowane lub sprowa-
dzane z zagranicy na zamówienie
przedsi´biorcy posiadajàcego zezwo-
lenie, o którym mowa w ust. 1, lub
ubiegajàcego si´ o jego wydanie.

8. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, prowadzi ewidencje:
1) materia∏ów do produkcji tablic reje-

stracyjnych, o których mowa
w ust. 2 pkt 4,

2) wyprodukowanych tablic rejestra-
cyjnych,

3) sprzedanych tablic rejestracyjnych.

9. Wojewoda cofa zezwolenie, je˝eli
przedsi´biorca przestaje spe∏niaç co
najmniej jeden z warunków, o których
mowa w ust. 1, lub narusza przepisy
w zakresie produkcji i dystrybucji ta-
blic rejestracyjnych.

10. W przypadku cofni´cia zezwolenia do
produkcji tablic rejestracyjnych, po-
nowne zezwolenie nie mo˝e byç wy-
dane wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 5 lat od
dnia, w którym decyzja o cofni´ciu
sta∏a si´ ostateczna.

Art. 75b. Organ w∏aÊciwy w sprawach rejestracji
legalizuje tablice rejestracyjne, umiesz-
czajàc na nich znak legalizacyjny.

Art. 75c. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owe-
go zabezpieczenia obrotu tablicami reje-
stracyjnymi oraz materia∏ami zwiàzany-
mi z ich produkcjà, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:
1) warunki produkcji i szczegó∏owy spo-

sób dystrybucji tablic rejestracyjnych
i znaków legalizacyjnych oraz prowa-
dzenia ewidencji, o których mowa
w art. 75a ust. 8,

2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych
oraz warunki techniczne oraz wzór
znaku legalizacyjnego, o którym mo-
wa w art. 75b.

Art. 75d. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
dokona wyboru producenta blankietów
dowodów rejestracyjnych, pozwoleƒ
czasowych, znaków legalizacyjnych, na-
lepek kontrolnych oraz kart pojazdów na
zasadach okreÊlonych przepisami o za-
mówieniach publicznych.”;

39) art. 76 otrzymuje brzmienie:
„Art. 76. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-

wym do spraw wewn´trznych oraz
Ministrem Obrony Narodowej:
a) warunki i tryb rejestracji pojaz-

dów, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
oraz wzory dowodu rejestracyjne-
go, pozwolenia czasowego, nalep-
ki kontrolnej, tablic rejestracyj-
nych oraz innych tablic, cech iden-
tyfikacyjnych i oznaczeƒ, w które
zaopatruje si´ pojazd, a tak˝e ich
opis,

b) warunki dystrybucji blankietów
dowodów rejestracyjnych, po-
zwoleƒ czasowych i nalepek kon-
trolnych,

2) wysokoÊç op∏at za wydanie dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czaso-
wego i tablic (tablicy) rejestracyj-
nych,

3) szczegó∏owe czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z dopusz-
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czeniem pojazdu do ruchu oraz wzo-
ry dokumentów w tych sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i tryb rejestracji oraz wzory dowodu re-
jestracyjnego i tablic rejestracyjnych
pojazdów Si∏ Zbrojnych, a tak˝e jed-
nostki organizacyjne w∏aÊciwe w tych
sprawach.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw transportu oraz Mini-
strem Obrony Narodowej oraz po za-
si´gni´ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb rejestracji oraz wzo-
ry dowodu rejestracyjnego i tablic reje-
stracyjnych pojazdów Biura Ochrony
Rzàdu, Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa i Stra˝y Granicznej, a tak˝e jed-
nostki organizacyjne w∏aÊciwe w tych
sprawach.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, Minister Obrony Narodowej, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw transportu,
Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz wo-
jewoda mazowiecki ustalà, w drodze
porozumienia, szczególny tryb dystry-
bucji i wymagania dotyczàce blankie-
tów dowodów rejestracyjnych i nale-
pek kontrolnych, o których mowa
w art. 73 ust. 3a, zasady rozliczeƒ po-
mi´dzy stronami porozumienia oraz
tryb rejestracji niektórych pojazdów re-
sortu spraw wewn´trznych, obrony na-
rodowej i Urz´du Ochrony Paƒstwa.

5. W rozporzàdzeniach, o których mowa
w ust. 1—4, nale˝y uwzgl´dniç w szcze-
gólnoÊci:
1) koniecznoÊç przeciwdzia∏ania do-

puszczeniu do ruchu pojazdów po-
chodzàcych z kradzie˝y,

2) prawid∏owe zabezpieczenie doku-
mentów zwiàzanych z rejestracjà,
tablicami rejestracyjnymi i innymi
oznaczeniami,

3) koszty dzia∏ania administracji pu-
blicznej w sprawach rejestracji po-
jazdów,

4) sposób wykorzystania pojazdów,
o których mowa w ust. 2 i 3, przy
wykonywaniu zadaƒ okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych Biura
Ochrony Rzàdu, Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa i Stra˝y Granicz-
nej.”;

40) w art. 77:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kart´ pojazdu dla pojazdu samochodowego,
innego ni˝ okreÊlony w ust. 1, wydaje, za

op∏atà, w∏aÊciwy w sprawach rejestracji sta-
rosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki

dystrybucji kart pojazdów.”,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4,
nale˝y uwzgl´dniç znaczenie tych dokumen-
tów dla rejestracji pojazdu oraz wysokoÊç
kosztów zwiàzanych z drukiem i dystrybucjà
kart pojazdów.”;

41) art. 79 otrzymuje brzmienie:
„Art. 79. 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu, na

wniosek jego w∏aÊciciela, w przypadku:
1) przekazania, w celu jego utylizacji do

przedsi´biorstwa utylizacji pojazdów
lub do sk∏adnicy z∏omu wyznaczonej
przez wojewod´:
a) pojazdu,
b) zespo∏ów posiadajàcych cechy

identyfikacyjne, o których mowa
w art. 66 ust. 3a pkt 1,

2) kradzie˝y pojazdu, je˝eli jego w∏aÊci-
ciel z∏o˝y∏ stosowne oÊwiadczenie
pod odpowiedzialnoÊcià karnà za fa∏-
szywe zeznania,

3) wywozu pojazdu z kraju, je˝eli po-
jazd zosta∏ zarejestrowany za granicà
lub zbyty za granic´,

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za gra-
nicà,

5) udokumentowanej trwa∏ej i zupe∏nej
utraty posiadania pojazdu bez zmia-
ny w zakresie prawa w∏asnoÊci.

2. W przypadku przekazania zespo∏ów po-
jazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. b), pozosta∏e jego elementy powin-
ny zostaç wykorzystane w sposób nie-
sprzeczny z przepisami ustawy regulu-
jàcymi post´powanie z odpadami.

3. Przyjmujàc do utylizacji pojazd lub jego
elementy, sk∏adnica z∏omu wydaje za-
Êwiadczenie.

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega po-
wtórnej rejestracji, z wyjàtkiem pojaz-
du:
1) odzyskanego po kradzie˝y,
2) zabytkowego,
3) majàcego co najmniej 25 lat, którego

model nie jest produkowany od
lat 15, uznanego przez rzeczoznawc´
samochodowego za unikatowy lub
majàcy szczególne znaczenie dla
udokumentowania historii motory-
zacji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 5, warunkiem wyrejestrowania po-
jazdu jest wniesienie przez w∏aÊciciela
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pojazdu op∏aty na rzecz gminy na reali-
zacj´ zadaƒ zwiàzanych z utrzymaniem
czystoÊci i porzàdku w gminach.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci koszty ponoszone
przez gminy zwiàzane z usuwaniem ne-
gatywnych skutków utraty pojazdu
oraz kosztów zwiàzanych z usuwaniem
wraków, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa
w ust. 5.”;

42) dodaje si´ art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a. 1. Rzeczoznawcà samochodowym jest

osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie,
3) posiada 5-letnià wymaganà prakty-

k´ zawodowà w dziedzinie zwiàza-
nej z motoryzacjà,

4) posiada prawo jazdy kategorii A,
B oraz C1 lub C,

5) nie by∏a karana wyrokiem sàdu za
przest´pstwo umyÊlne,

6) posiada certyfikat w zakresie rze-
czoznawstwa samochodowego wy-
dany przez jednostk´ akredytowa-
nà w polskim systemie akredytacji,

7) zosta∏a wpisana na list´ rzeczo-
znawców samochodowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
wpisuje na list´ rzeczoznawców samo-
chodowych osob´, która spe∏nia wy-
magania okreÊlone w ust. 1 pkt 1—6,
i potwierdza wpis, wydajàc zaÊwiadcze-
nie.

3. Wpis dokonywany jest za op∏atà, na
okres wynikajàcy z terminu wa˝noÊci
certyfikatu, o którym mowa w ust. 1
pkt 6.

4. Na liÊcie rzeczoznawców samochodo-
wych umieszcza si´ imi´ i nazwisko
rzeczoznawcy oraz jego numer identy-
fikacyjny.

5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie do-
st´pna.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu prowadzi ewidencj´ i list´ rzeczo-
znawców samochodowych.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu skreÊla rzeczoznawc´ z listy rzeczo-
znawców samochodowych:
1) po up∏ywie terminu, o którym mo-

wa w ust. 3,
2) niespe∏niajàcego wymagaƒ, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 1—6,
3) w razie Êmierci rzeczoznawcy.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç op∏aty za wpis na list´ rze-

czoznawców samochodowych oraz
wzory dokumentów z tym zwiàza-
nych, w szczególnoÊci zaÊwiadczenia
potwierdzajàcego wpis.”;

43) w art. 80b w ust. 1 w pkt 6 dodaje si´ lit. e) w brzmie-
niu:
„e) wydaniu lub odmowie wydania Êwiadectwa

oryginalnoÊci pojazdu.”;

44) w art. 80c ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-

blicznej mo˝e udost´pniç dane lub informacje
zgromadzone w ewidencji innym podmiotom ni˝
wymienione w ust. 1—3, w tym osobom fizycz-
nym, osobom prawnym lub jednostkom organi-
zacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci praw-
nej, je˝eli wyka˝à swój uzasadniony interes.”;

45) po art. 80e dodaje si´ rozdzia∏ 2b w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2b

Badania oryginalnoÊci pojazdu
Art. 80f. 1. W celu stwierdzenia oryginalnoÊci po-

jazdu przeprowadza si´ specjalistyczne
badania techniczne pojazdu. 

2. Pojazd jest uznany za pojazd oryginal-
nego pochodzenia, je˝eli sk∏ada si´
z cz´Êci:
1) wytworzonych lub zamontowanych

przez producenta,
2) zamontowanych przez w∏aÊciciela al-

bo posiadacza pojazdu w rozumieniu
art. 73 ust. 5, na które osoby te posia-
dajà dowód ich legalnego nabycia,

3) którym cechy identyfikacyjne zosta∏y
nadane w przypadkach okreÊlonych
w art. 66a ust. 2.

3. Badaniom, o których mowa w ust. 1,
podlegajà jawne lub ukryte identyfika-
tory pojazdu, a w tym nast´pujàce jego
cz´Êci sk∏adowe:
1) silnika,
2) nadwozia,
3) uk∏adu przeniesienia nap´du,
4) zawieszenia.

4. Wykonywanie specjalistycznych badaƒ
technicznych pojazdu, o których mowa
w ust. 1, wymaga zezwolenia ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

Art. 80g. 1. Zezwolenie wydaje si´ przedsi´biorcy,
który spe∏nia nast´pujàce wymagania:
1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszka-

nia na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) posiada mo˝liwoÊci organizacyjne
i techniczne gwarantujàce wykona-
nie specjalistycznych badaƒ tech-
nicznych wszystkich typów pojaz-
dów w zakresie, o jakim mowa
w art. 80f ust. 3, a tak˝e mo˝liwoÊci
organizacyjne i techniczne przesy∏a-
nia drogà teleinformatycznà danych,
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o których mowa w art. 80b ust. 1
pkt 6 lit. e),

3) nie jest podmiotem, w stosunku do
którego wszcz´to post´powanie
upad∏oÊciowe lub likwidacyjne,

4) nie zalega z uiszczeniem podatków,
op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne,

5) nie by∏ prawomocnie skazany za
przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
przeciw dokumentom,

6) nie figuruje w rejestrze d∏u˝ników
niewyp∏acalnych w Krajowym Reje-
strze Sàdowym,

7) jest ubezpieczony w ramach odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej za szkody wy-
rzàdzone w trakcie prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia
przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o jego
wydanie za∏àcza:
1) dokument okreÊlajàcy status jed-

nostki, b´dàcej osobà prawnà lub
nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej
jednostkà organizacyjnà, albo doku-
ment stwierdzajàcy to˝samoÊç
w przypadku osoby fizycznej,

2) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego stwierdzajàce niekaralnoÊç
za przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
przeciw dokumentom:
a) przedsi´biorcy, je˝eli jest on oso-

bà fizycznà,
b) osób — cz∏onków w∏adz osoby

prawnej lub nieposiadajàcej oso-
bowoÊci prawnej jednostki orga-
nizacyjnej,

3) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu nu-
meru identyfikacji statystycznej
(REGON),

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu nu-
meru identyfikacji podatkowej (NIP).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, majàc na uwadze koniecznoÊç za-
pewnienia nale˝ytego wykonywania
specjalistycznych badaƒ technicznych
pojazdu, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje dokumentów, o których
mowa w ust. 2.

Art. 80h. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych odmawia wydania zezwolenia na
prowadzenie specjalistycznych badaƒ
technicznych pojazdu, przedsi´biorcy,
który nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-
nych w art. 80g ust. 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych cofa wydane zezwolenie przedsi´-
biorcy, gdy:
1) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç wy-

magania okreÊlone w art. 80g ust. 1,

2) zosta∏o wydane prawomocne orze-
czenie zakazujàce przedsi´biorcy
wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

3) przedsi´biorca nie dope∏ni∏ obowiàz-
ku okreÊlonego w art. 80i,

4) przedsi´biorca uniemo˝liwia prze-
prowadzenie, przez organ wydajàcy
zezwolenie, kontroli wykonywania
dzia∏alnoÊci w zakresie specjalistycz-
nych badaƒ technicznych pojazdu.

Art. 80i. 1. Przedsi´biorca, który otrzyma∏ zezwole-
nie na prowadzenie specjalistycznych
badaƒ technicznych pojazdu, jest obo-
wiàzany:
1) podjàç dzia∏alnoÊç w zakresie prowa-

dzenia specjalistycznych badaƒ po-
jazdu w terminie 3 miesi´cy od daty
uzyskania zezwolenia,

2) powiadomiç, w terminie 14 dni, mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych o podj´ciu lub zaprzestaniu
dzia∏alnoÊci,

3) powiadomiç ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, w terminie
7 dni, o zmianach stanu faktycznego
lub prawnego w zakresie danych,
o których mowa w art. 80g ust. 1, po-
wsta∏ych po dacie uzyskania zezwole-
nia,

4) prowadziç ewidencj´ wydanych
Êwiadectw oryginalnoÊci pojazdu,

5) do przekazywania drogà teleinforma-
tycznà, do centralnej ewidencji pojaz-
du, o której mowa w art. 80a, na bie-
˝àco, danych zawartych w ewidencji
wydanych Êwiadectw oryginalnoÊci
pojazdu.

2. Przedsi´biorca jest obowiàzany udo-
st´pniç dane, zawarte w ewidencji wy-
danych Êwiadectw oryginalnoÊci pojaz-
du, podmiotom, o których mowa
w art. 80c ust.1, a tak˝e w∏aÊcicielowi
lub posiadaczowi pojazdu w rozumieniu
art. 73 ust. 5.

3. Przepis ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosu-
je si´ odpowiednio w przypadku odmo-
wy wydania Êwiadectwa oryginalnoÊci
pojazdu. 

Art. 80j. 1. Po przeprowadzeniu specjalistycznych
badaƒ technicznych pojazdu przedsi´-
biorca wydaje osobom, o których mowa
w art. 80f ust. 2, Êwiadectwo oryginalno-
Êci pojazdu.

2. Âwiadectwo oryginalnoÊci pojazdu jest
wydawane na okres jednego roku.

3. Przedsi´biorca odmawia wydania Êwia-
dectwa oryginalnoÊci pojazdu w przy-
padku, je˝eli w wyniku przeprowadzo-
nych badaƒ specjalistycznych pojazdu
stwierdzono, ˝e cz´Êci pojazdu, o któ-
rych mowa w art. 80f ust. 3, nie spe∏nia-
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jà wymogów okreÊlonych w art. 80f
ust. 2. O fakcie odmowy wydania Êwia-
dectwa oryginalnoÊci pojazdu przedsi´-
biorca natychmiast powiadamia w∏aÊci-
wà miejscowo jednostk´ Policji. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw transportu, kierujàc
si´ potrzebà zagwarantowania prawa
w∏asnoÊci i koniecznoÊcià przeciwdzia-
∏ania dopuszczeniu do ruchu pojazdów
pochodzàcych z przest´pstwa lub posia-
dajàcych cz´Êci pochodzàce z przest´p-
stwa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzór

Êwiadectwa oryginalnoÊci pojazdu,
2) zakres i sposób przeprowadzania

specjalistycznych badaƒ technicz-
nych pojazdu,

3) rodzaje dokumentów stanowiàcych
podstaw´ dokonania wpisu danych
do Êwiadectwa oryginalnoÊci pojazdu,

4) maksymalnà wysokoÊç op∏at za wy-
danie Êwiadectwa oryginalnoÊci po-
jazdu, w zale˝noÊci od jego typu i ro-
dzaju.”;

46) w art. 81:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Okresowe badanie techniczne samochodu
osobowego, samochodu ci´˝arowego o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekracza-
jàcej 3,5 t, ciàgnika rolniczego, motocykla lub
przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
nieprzekraczajàcej 3,5 t przeprowadza si´
przed up∏ywem 3 lat od dnia pierwszej reje-
stracji, a nast´pnie przed up∏ywem 2 lat od
dnia przeprowadzenia badania i nast´pnie
corocznie. Nie dotyczy to pojazdu okreÊlone-
go w przepisach, o których mowa w art. 56
ust. 4 pkt 3, pojazdu do nauki jazdy, pojazdu
do przeprowadzania egzaminu paƒstwowe-
go, taksówki osobowej, pojazdu marki
«SAM», pojazdu zasilanego gazem lub po-
jazdu uprzywilejowanego, które podlegajà
corocznym badaniom technicznym.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Motorower, przyczepa lekka i pojazd zabyt-

kowy nie podlegajà okresowym badaniom
technicznym.”,

c) w ust. 8:
— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) w którym dokonano zmian konstrukcyj-
nych lub wymiany elementów powodujà-
cych zmian´ danych w dowodzie rejestra-
cyjnym, z zastrze˝eniem art. 66 ust. 4 pkt 5
i 6, oraz z wy∏àczeniem monta˝u instalacji
do zasilania gazem,

3) który ma byç u˝ywany jako taksówka
osobowa lub baga˝owa, pojazd uprzywi-
lejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd

do przeprowadzania egzaminu paƒstwo-
wego lub pojazd okreÊlony w przepisach,
o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 3,
przewo˝àcy materia∏y niebezpieczne.”,

d) dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:
„9a. W razie powstania trudnoÊci w ustaleniu

podstawowych parametrów pojazdu, bada-
nie techniczne mo˝e byç przeprowadzone
po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy sa-
mochodowego, o którym mowa w art. 79a.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres wa-
runków technicznych pojazdów podlegajà-
cych badaniu, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres i sposób przeprowadzenia
badaƒ technicznych oraz wzory dokumen-
tów stosowanych przy tych badaniach.”;

47) art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Badanie techniczne przeprowadzane

jest, na koszt w∏aÊciciela pojazdu,
w stacji kontroli pojazdów posiadajàcej
zezwolenie starosty. 

2. Starosta wydaje zezwolenie na prze-
prowadzanie badaƒ technicznych po-
jazdów przedsi´biorcy, który z∏o˝y∏
wniosek o jego wydanie i który spe∏nia
nast´pujàce warunki:
1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszka-

nia na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 

2) posiada wyposa˝enie kontrolno-po-
miarowe oraz warunki lokalowe
gwarantujàce wykonywanie odpo-
wiedniego zakresu badaƒ technicz-
nych pojazdów zgodnie ze szczegó-
∏owymi warunkami przeprowadza-
nia tych badaƒ,

3) posiada certyfikat wydany przez jed-
nostk´ naukowo-badawczà na zgod-
noÊç wyposa˝enia i warunków loka-
lowych stacji z warunkami technicz-
nymi,

4) zatrudnia uprawnionych diagno-
stów,

5) nie jest podmiotem, w stosunku do
którego wszcz´to post´powanie
upad∏oÊciowe lub likwidacyjne,

6) nie zalega z uiszczeniem podatków,
op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne,

7) nie by∏ prawomocnie skazany za
przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
za przest´pstwo przeciwko doku-
mentom — dotyczy osoby fizycznej
lub cz∏onków organów osoby praw-
nej.

3. We wniosku o wydanie zezwolenia
przedsi´biorca okreÊla rodzaj stacji,
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który ma obejmowaç zezwolenie, oraz
za∏àcza:
1) dokument okreÊlajàcy status jed-

nostki, b´dàcej osobà prawnà lub
nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej
jednostkà organizacyjnà, albo doku-
ment stwierdzajàcy to˝samoÊç
w przypadku osoby fizycznej,

2) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego stwierdzajàce niekaralnoÊç
za przest´pstwa, o których mowa
w ust. 2 pkt 7,

3) dokumenty potwierdzajàce spe∏nie-
nie pozosta∏ych wymogów okreÊlo-
nych w ust. 2.

4. Zezwolenie okreÊla rodzaj stacji i zakres
wykonywanych przez nià badaƒ tech-
nicznych. Wyró˝nia si´ nast´pujàce ro-
dzaje stacji:
1) stacje kontroli pojazdów — przepro-

wadzajàce badania obejmujàce
sprawdzenie oraz ocen´ prawid∏o-
woÊci dzia∏ania poszczególnych ze-
spo∏ów i uk∏adów pojazdu, zw∏aszcza
pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa jazdy
i ochrony Êrodowiska,

2) okr´gowe stacje kontroli pojazdów
— przeprowadzajàce badania co do
zgodnoÊci z warunkami techniczny-
mi autobusu, którego dopuszczalna
pr´dkoÊç na autostradzie i drodze
ekspresowej wynosi 100 km/h, po-
jazdu u˝ywanego do przewozu mate-
ria∏ów niebezpiecznych, pojazdu
przystosowanego do zasilania ga-
zem, pojazdu zarejestrowanego po
raz pierwszy za granicà (przed reje-
stracjà w kraju), pojazdu zabytkowe-
go, pojazdu marki «SAM» oraz po-
jazdu skierowanego na badania
techniczne przez organ kontroli ru-
chu drogowego lub starost´.

5. Starosta mo˝e w wydanym zezwoleniu
upowa˝niç stacje przeprowadzajàce
badania, w zakresie, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, do wykonywania niektó-
rych badaƒ z zakresu, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2.

6. Starosta przeprowadza, co najmniej raz
w roku, kontrol´ stacji kontroli pojaz-
dów w zakresie zgodnoÊci z wymaga-
niami, o których mowa w ust. 2, prawi-
d∏owoÊci wykonywania badaƒ tech-
nicznych pojazdów oraz prowadzenia
wymaganej dokumentacji.

7. Starosta cofa zezwolenie, je˝eli przed-
si´biorca:
1) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o któ-

rych mowa w ust. 2,
2) odmówi∏ poddania si´ kontroli,

o której mowa w ust. 6,

3) wykonywa∏ badanie techniczne po-
jazdów niezgodnie z przepisami.

8. W przypadku cofni´cia zezwolenia na
przeprowadzanie badaƒ technicznych,
z przyczyn okreÊlonych w ust. 7 pkt 2 i 3,
ponowne zezwolenie nie mo˝e byç wy-
dane wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 5 lat od
dnia, w którym decyzja o cofni´ciu sta-
∏a si´ ostateczna.”;

48) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84. 1. Badanie techniczne pojazdów wykonu-

je zatrudniony w stacji kontroli pojaz-
dów uprawniony diagnosta.

2. Starosta wydaje uprawnienie do wyko-
nywania badaƒ technicznych, je˝eli oso-
ba ubiegajàca si´ o jego wydanie posia-
da wymagane wykszta∏cenie techniczne
i praktyk´ oraz odby∏a szkolenie zakoƒ-
czone egzaminem z wynikiem pozytyw-
nym, w jednostce wyznaczonej przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw transportu.

3. Starosta cofa diagnoÊcie uprawnienie
do wykonywania badaƒ technicznych,
je˝eli w wyniku przeprowadzonej kon-
troli, o której mowa w art. 83 ust. 6,
stwierdzono:
1) przeprowadzenie przez diagnost´

badania technicznego niezgodnie
z okreÊlonym zakresem i sposobem
wykonania,

2) wydanie przez diagnost´ zaÊwiad-
czenia albo dokonanie wpisu do do-
wodu rejestracyjnego pojazdu nie-
zgodnie ze stanem faktycznym lub
przepisami.

4. W przypadku cofni´cia diagnoÊcie
uprawnienia do wykonywania badaƒ
technicznych, ponowne uprawnienie
nie mo˝e byç wydane wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 5 lat od dnia, w którym decyzja
o cofni´ciu sta∏a si´ ostateczna.”;

49) dodaje si´ art. 84a w brzmieniu:
„Art. 84a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-

tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania w stosun-

ku do stacji kontroli pojazdów prze-
prowadzajàcych badania technicz-
ne w okreÊlonym zakresie oraz
wzór upowa˝nienia,

2) szczegó∏owe wymagania w stosun-
ku do diagnostów, programu szko-
lenia i dokumentów zwiàzanych
z uzyskaniem uprawnieƒ do wyko-
nywania badaƒ technicznych,

3) wysokoÊç op∏at za przeprowadze-
nie badaƒ technicznych.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mo-
wa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw transportu uwzgl´dni w szcze-
gólnoÊci warunki techniczne pojazdów
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podlegajàcych badaniu, koniecznoÊç
zapewnienia odpowiednich kwalifika-
cji diagnostów wykonujàcych badanie
oraz koszty wykonywania badaƒ.”;

50) w art. 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, zakres, warunki, ter-
miny i sposób przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych tramwajów i trolejbusów oraz jed-
nostki wykonujàce te badania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci:
1) warunki techniczne pojazdów podlegajà-

cych badaniu,
2) proces zu˝ywania podstawowych cz´Êci

i elementów wyposa˝enia tych pojazdów
majàcych bezpoÊredni wp∏yw na bezpie-
czeƒstwo ruchu,

3) odpowiednie wyposa˝enie jednostek wyko-
nujàcych te badania.”;

51) art. 86 otrzymuje brzmienie:
„Art. 86. 1. Do pojazdów Si∏ Zbrojnych, Policji,

Urz´du Ochrony Paƒstwa i Stra˝y Gra-
nicznej, których dotyczà warunki i tryb
rejestracji okreÊlone w art. 73 ust. 3,
a tak˝e do pojazdów Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, majà zastosowanie przepi-
sy art. 83 ust. 4, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych oraz Minister Obrony Narodowej,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw transportu oraz po za-
si´gni´ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa, uwzgl´dniajàc specyfik´ wy-
nikajàcà z przeznaczenia pojazdów Si∏
Zbrojnych, Policji i innych pojazdów
u˝ytkowanych w sposób szczególny,
okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia:
1) jednostki organizacyjne sprawujàce

nadzór nad stacjami kontroli pojaz-
dów oraz wydajàce upowa˝nienia do
przeprowadzania badaƒ technicz-
nych, wzory dokumentów zwiàza-
nych z uzyskaniem upowa˝nieƒ do
wykonywania badaƒ oraz wzór upo-
wa˝nienia do ich przeprowadzania,

2) wymagania w stosunku do stacji
kontroli pojazdów upowa˝nionych
do przeprowadzania badaƒ technicz-
nych pojazdów,

3) wzory dokumentów stosowanych
przy badaniach technicznych pojaz-
dów,

4) warunki i terminy przeprowadzania
badaƒ technicznych pojazdów spe-
cjalnych Si∏ Zbrojnych, Policji i in-
nych pojazdów u˝ytkowanych w spo-
sób szczególny,

5) warunki przeprowadzania badaƒ
technicznych niektórych pojazdów
w stacjach kontroli pojazdów wymie-
nionych w art. 83 ust. 4,

6) jednostki organizacyjne prowadzàce
szkolenie diagnostów,

7) warunki wspó∏dzia∏ania jednostek
organizacyjnych sprawujàcych nad-
zór nad stacjami kontroli pojazdów
ze starostami.”;

52) w art. 88:
a) skreÊla si´ ust. 4 i 5,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Obrony Narodowej oraz minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç po-
siadania szczególnych kwalifikacji przez oso-
by wykonujàce zadania zwiàzane z obronno-
Êcià oraz utrzymaniem porzàdku publiczne-
go, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, w spo-
sób odmienny od przepisów ust. 2 i 3, wyma-
gane uprawnienia do kierowania przez ˝o∏-
nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej pojaz-
dami specjalnymi Si∏ Zbrojnych.”;

53) skreÊla si´ art. 89;

54) w art. 90:
a) w ust. 1 pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) uzyska∏a orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania po-
jazdem i orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazaƒ psychologicznych do kiero-
wania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

3) odby∏a wymagane dla danej kategorii szko-
lenie,

4) zda∏a z wynikiem pozytywnym egzamin paƒ-
stwowy wymagany dla danej kategorii,”

b) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 2,
c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 18 lat — dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1
lub C1+E,”

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba, która nie ukoƒczy∏a 18 lat, mo˝e uzy-

skaç prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pi-
semnà zgodà rodziców lub opiekunów.”,

e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa

jazdy:
1) dla kategorii C, C1, D lub D1 — jest spe∏-

nienie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 3 i 4, okreÊlonych dla prawa jazdy ka-
tegorii B,

2) dla kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub
D1+E — jest spe∏nienie wymagaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, okreÊlonych
odpowiednio dla praw jazdy kategorii B,
C, C1, D lub D1.”;

55) w art. 97:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kart´ rowerowà wydaje nieodp∏atnie dyrek-
tor szko∏y podstawowej, gimnazjum, szko∏y
ponadgimnazjalnej oraz szko∏y ponadpod-
stawowej.”,
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b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kart´ motorowerowà wydaje nieodp∏atnie

dyrektor gimnazjum, szko∏y ponadgimna-
zjalnej lub szko∏y ponadpodstawowej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi

przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´-
dów konsularnych i misji specjalnych
paƒstw obcych oraz organizacji mi´dzynaro-
dowych, korzystajàcych z przywilejów i im-
munitetów dyplomatycznych lub konsular-
nych na mocy ustaw, umów bàdê powszech-
nie uznanych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych lub na zasadzie wzajemnoÊci, oraz in-
nym osobom korzystajàcym z tych przywile-
jów i immunitetów uprawnienie do kierowa-
nia pojazdem wydaje, za op∏atà, wojewoda
mazowiecki, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zagranicznych.”,

d) dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. ˚o∏nierzom zasadniczej s∏u˝by wojskowej do-

kument stwierdzajàcy uprawnienie do kiero-
wania pojazdem wydaje na czas nie d∏u˝szy
ni˝ jeden rok dowódca jednostki wojskowej.

3b. Po zakoƒczeniu zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej wydany przez dowódc´ jednostki doku-
ment stwierdzajàcy uprawnienie do kiero-
wania pojazdem podlega wymianie na do-
kument, o którym mowa w ust. 1.”;

56) art. 98 otrzymuje brzmienie:
„Art. 98. 1. Osoba posiadajàca uprawnienie do kie-

rowania pojazdem jest obowiàzana za-
wiadomiç starost´ w terminie nieprze-
kraczajàcym 30 dni o utracie prawa jaz-
dy, pozwolenia do kierowania tramwa-
jem lub Êwiadectwa kwalifikacji, o znisz-
czeniu tych dokumentów w stopniu po-
wodujàcym ich nieczytelnoÊç, a tak˝e
o zmianie stanu faktycznego wymagajà-
cego zmiany danych w nich zawartych.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, sta-
rosta, na wniosek osoby uprawnionej,
wydaje za op∏atà wtórnik dokumentu
pod warunkiem:
1) z∏o˝enia, pod rygorem odpowiedzial-

noÊci karnej za fa∏szywe zeznania,
oÊwiadczenia o utracie dokumentu,

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo
3) zwrotu dokumentu wymagajàcego

zmiany danych.
3. W razie odzyskania utraconego doku-

mentu, o którym mowa w ust. 1, doku-
ment ten nale˝y zwróciç do starosty.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty ro-
werowej lub motorowerowej wtórniki
tych dokumentów wydaje organ, który
je wyda∏.

5. W stosunku do osób, o których mowa
w art. 97 ust. 3, organem w∏aÊciwym
w sprawach okreÊlonych w ust. 1—2a
jest wojewoda mazowiecki.”;

57) dodaje si´ art. 99a w brzmieniu: 
„Art. 99a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

dokona wyboru producenta blankietów
praw jazdy, pozwoleƒ do kierowania
tramwajem i Êwiadectw kwalifikacji
w trybie okreÊlonym przepisami o zamó-
wieniach publicznych.”;

58) art. 100 otrzymuje brzmienie:
„Art.100. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-

tu w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏o-
wego zabezpieczenia praw jazdy
przed podrobieniem, przerobieniem
lub kradzie˝à, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) wzory dokumentów stwierdzajà-

cych uprawnienia do kierowania po-
jazdami oraz ich opis,

2) szczegó∏owe czynnoÊci organów
w sprawach zwiàzanych z wydawa-
niem dokumentów, cofaniem i przy-
wracaniem uprawnieƒ do kierowa-
nia, z wydawaniem Êwiadectw kwa-
lifikacji oraz wzory dokumentów
stosowanych w tych sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej, kierujàc
si´ koniecznoÊcià zapewnienia zgod-
noÊci tego dokumentu z obowiàzujà-
cym podzia∏em uprawnieƒ oraz majàc
na uwadze skrócenie okresu niezb´d-
nego do uzyskania prawa jazdy, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
i opis dokumentu stwierdzajàcego
uprawnienie do kierowania pojazdem
przez ˝o∏nierza zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej.”;

59) w art. 100b w ust. 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dat´ i miejsce urodzenia,”;

60) art. 100e otrzymuje brzmienie:
„Art.100e. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-

stracji publicznej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, transportu oraz finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) sposób prowadzenia ewidencji, 
2) warunki i sposób wspó∏dzia∏ania

podmiotów, które przekazujà dane
do ewidencji, 

3) rodzaj danych zgromadzonych
w ewidencji, które mogà byç udo-
st´pnione poszczególnym podmio-
tom, o których mowa w art. 100c
ust. 1—3,

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie
danych zgromadzonych w ewiden-
cji oraz warunki i sposób ich wno-
szenia.

2. W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç
w szczególnoÊci:
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1) organizacj´ systemu teleinforma-
tycznego, w którym prowadzona
jest ewidencja, 

2) nieprzekraczalne terminy przekazy-
wania danych do ewidencji oraz
sposób ich przekazywania,

3) zakres danych udost´pnianych po-
szczególnym podmiotom,

4) zró˝nicowanà wysokoÊç op∏at
w zale˝noÊci od zakresu udost´p-
nianych danych.”;

61) art. 102 otrzymuje brzmienie:
„Art. 102. 1. Szkolenie osoby ubiegajàcej si´ o wy-

danie uprawnienia do kierowania po-
jazdem silnikowym albo tramwajem
prowadzone jest w oÊrodku szkolenia
kierowców.

2. OÊrodek szkolenia kierowców mo˝e
byç prowadzony na podstawie zezwo-
lenia przez przedsi´biorc´, szko∏´ lub
jednostk´ resortu obrony narodowej.”;

62) art. 103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 103. 1. Starosta wydaje zezwolenie na prowa-

dzenie szkolenia przedsi´biorcy, który
z∏o˝y∏ wniosek o jego wydanie i który
spe∏nia nast´pujàce wymagania:
1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszka-

nia na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) posiada warunki lokalowe, wypo-
sa˝enie dydaktyczne, plac do wyko-
nywania manewrów, gwarantujàce
przeprowadzenie szkolenia zgodnie
z jego szczegó∏owymi warunkami,
oraz co najmniej jeden pojazd przy-
stosowany do nauki jazdy,

3) zatrudnia co najmniej jednego in-
struktora lub sam jest instruktorem,

4) nie jest podmiotem, w stosunku do
którego wszcz´to post´powanie li-
kwidacyjne lub upad∏oÊciowe,

5) nie zalega z uiszczaniem podatków,
op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne,

6) nie by∏ prawomocnie skazany za
przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub przest´pstwo przeciwko doku-
mentom.

2. Wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 6
dotyczà osoby fizycznej lub cz∏onków
organów osoby prawnej lub nieposia-
dajàcej osobowoÊci prawnej jednostki
organizacyjnej.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia
przedsi´biorca za∏àcza:
1) dokument okreÊlajàcy status jed-

nostki, b´dàcej osobà prawnà lub
nieposiadajàcà osobowoÊci praw-
nej jednostkà organizacyjnà, albo
dokument stwierdzajàcy to˝sa-

moÊç osoby w przypadku osoby fi-
zycznej,

2) zaÊwiadczenie z Krajowego Reje-
stru Karnego stwierdzajàce nieka-
ralnoÊç za przest´pstwo pope∏nio-
ne w celu osiàgni´cia korzyÊci ma-
jàtkowej lub przest´pstwo przeciw-
ko dokumentom,

3) dokumenty potwierdzajàce spe∏-
nienie pozosta∏ych wymogów okre-
Êlonych w ust. 1.

4. Starosta wydaje zezwolenie na pro-
wadzenie szkolenia szkole, która z∏o-
˝y∏a wniosek o jego wydanie i która
spe∏nia nast´pujàce wymagania:
1) w programie nauczania szko∏y prze-

widziane jest uzyskanie przez
uczniów umiej´tnoÊci kierowania
pojazdem silnikowym,

2) posiada warunki lokalowe, wypo-
sa˝enie dydaktyczne, plac do wyko-
nywania manewrów, gwarantujàce
przeprowadzenie szkolenia zgodnie
z jego szczegó∏owymi warunkami,
oraz co najmniej jeden pojazd przy-
stosowany do nauki jazdy,

3) zatrudnia co najmniej jednego na-
uczyciela b´dàcego instruktorem.

5. Do wniosku o wydanie zezwolenia
szko∏a za∏àcza:
1) dokument okreÊlajàcy status szko-

∏y,
2) dokumenty potwierdzajàce spe∏-

nienie pozosta∏ych wymogów okre-
Êlonych w ust. 4.

6. Przepisy ust. 4 i ust. 5 stosuje si´ od-
powiednio do jednostek resortu obro-
ny narodowej.”;

63) dodaje si´ art. 103a w brzmieniu:
„Art. 103a. Starosta odmawia wydania zezwole-

nia, o którym mowa w art. 102 ust. 2,
przedsi´biorcy, szkole lub jednostce re-
sortu obrony narodowej w przypadku
niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 103.”;

64) art. 104 otrzymuje brzmienie:
„Art. 104. 1. Starosta cofa zezwolenie, je˝eli przed-

si´biorca, szko∏a lub jednostka resortu
obrony narodowej:
1) prowadzi szkolenie niezgodnie

z przepisami,
2) wydaje niezgodne ze stanem fak-

tycznym zaÊwiadczenie o ukoƒcze-
niu szkolenia,

3) uniemo˝liwia przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w art. 108
ust. 2 pkt 1.

2. Ponowne zezwolenie nie mo˝e byç
wydane wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 lat
od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu
zezwolenia sta∏a si´ ostateczna.”;
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65) w art. 105 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawi∏a orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojaz-
dem oraz orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazaƒ psychologicznych do kierowa-
nia pojazdem,”;

66) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. 1. Starosta dokonuje wpisu osoby do
ewidencji instruktorów, je˝eli spe∏nia
ona warunki okreÊlone w art. 105
ust. 2 pkt 1—6, i wydaje jej legityma-
cj´ instruktora na okres wynikajàcy
z terminów badaƒ, o których mowa
w art. 115a ust. 2.

2. Instruktor podlega kontrolnym bada-
niom lekarskim i badaniom psycholo-
gicznym, o których mowa w art. 115a
ust. 2.

3. Instruktor jest obowiàzany posiadaç
w czasie szkolenia legitymacj´ in-
struktora i okazywaç jà na ˝àdanie.”;

67) w art. 107 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie przedstawi∏ orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania
pojazdem lub orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazaƒ psychologicznych do
kierowania pojazdem,”;

68) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. 1. Egzamin paƒstwowy sprawdzajàcy
kwalifikacje osoby ubiegajàcej si´
o uprawnienie do kierowania pojaz-
dem oraz osoby, o której mowa
w art. 114, przeprowadza egzaminator
zatrudniony przez dyrektora woje-
wódzkiego oÊrodka ruchu drogowego:

1) na podstawie umowy o prac´ —
w zakresie wszystkich kategorii pra-
wa jazdy,

2) na podstawie umowy zlecenia —
w zakresie pozwolenia do kierowa-
nia tramwajem.

2. Egzamin paƒstwowy jest organizowa-
ny w:

1) wojewódzkim oÊrodku ruchu dro-
gowego — w zakresie wszystkich
kategorii prawa jazdy,

2) przedsi´biorstwie komunikacji pu-
blicznej, upowa˝nionym przez sta-
rost´ — w zakresie pozwolenia do
kierowania tramwajem.

3. Egzamin paƒstwowy w zakresie
wszystkich kategorii prawa jazdy jest
przeprowadzany w mieÊcie woje-
wódzkim lub w zale˝noÊci od potrzeb
w mieÊcie na prawach powiatu albo
w mieÊcie, w którym do dnia 31 grud-
nia 1998 r. funkcjonowa∏ wojewódzki
oÊrodek ruchu drogowego.

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubie-
gajàcej si´ o kart´ rowerowà lub mo-
torowerowà dokonujà:
1) nauczyciel wychowania komunika-

cyjnego uprawniony przez dyrekto-
ra szko∏y,

2) policjant posiadajàcy specjalistycz-
ne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego,

3) egzaminator.”;

69) w art. 110 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przedstawi∏a orzeczenie lekarskie o braku prze-

ciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojaz-
dem oraz orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazaƒ psychologicznych do kierowa-
nia pojazdem,”;

70) dodaje si´ art. 110a w brzmieniu:
„Art. 110a. 1. Egzaminator zobowiàzany jest do:

1) rzetelnego i bezstronnego wyko-
nywania powierzonych zadaƒ,

2) rozwijania wiedzy zawodowej
i podnoszenia kwalifikacji,

3) godnego zachowania w czasie wy-
konywania obowiàzków.

2. Egzaminator zatrudniony w woje-
wódzkim oÊrodku ruchu drogowego
nie mo˝e jednoczeÊnie prowadziç
szkoleƒ dla kandydatów na kierow-
ców, szko∏y nauki jazdy ani byç jej
w∏aÊcicielem lub wspó∏w∏aÊcicielem.

3. Egzaminator w czasie wykonywania
obowiàzków zawodowych podlega
ochronie przys∏ugujàcej funkcjona-
riuszowi publicznemu.”;

71) art. 111 otrzymuje brzmienie:
„Art. 111. 1. Wojewoda dokonuje wpisu osoby do

ewidencji egzaminatorów, je˝eli spe∏-
nia ona warunki okreÊlone w art. 110
ust. 1 pkt 1—9.

2. Dyrektor wojewódzkiego oÊrodka ru-
chu drogowego wydaje na okres wy-
nikajàcy z terminów badaƒ, o których
mowa w art. 115a ust. 2, legitymacj´
egzaminatora osobie, o której mowa
w ust. 1, zatrudnionej w wojewódzkim
oÊrodku ruchu drogowego.

3. Egzaminator podlega kontrolnym
badaniom lekarskim i psychologicz-
nym w terminach, o których mowa
w art. 115a ust. 2.

4. Egzaminator zatrudniony w woje-
wódzkim oÊrodku ruchu drogowego
podlega corocznie szkoleniu organizo-
wanemu przez dyrektora wojewódz-
kiego oÊrodka ruchu drogowego.

5. Egzaminator jest obowiàzany posia-
daç w czasie prowadzenia egzaminów
legitymacj´ egzaminatora oraz okazy-
waç jà na ˝àdanie.”;

72) w art. 113 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) nie przedstawi∏ orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania
pojazdem lub orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazaƒ psychologicznych do
kierowania pojazdem,”;

73) w art. 114 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97

ust. 3, decyzj´ o skierowaniu na kontrolne
sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazo-
wiecki.

4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 do-
kument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowa-
nia pojazdem wydaje si´ po zdaniu, przez oso-
b´ ubiegajàcà si´ o jego wydanie, odpowied-
niego do rodzaju uprawnienia egzaminu paƒ-
stwowego sprawdzajàcego kwalifikacje.”;

74) art. 115 otrzymuje brzmienie:
„Art. 115. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-

tu w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych oraz Mi-
nistrem Obrony Narodowej, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç w∏aÊciwego przy-
gotowania osób ubiegajàcych si´
o wydanie uprawnieƒ do kierowania
pojazdami oraz zapewnienie obiek-
tywnego sprawdzenia ich kwalifikacji,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania w stosunku do pod-

miotów prowadzàcych szkolenie
w zakresie wyposa˝enia dydaktycz-
nego, warunków lokalowych, placu
manewrowego,  pojazdów przezna-
czonych do szkolenia,

2) wymagania w stosunku do pod-
miotów prowadzàcych egzaminy
paƒstwowe w zakresie wyposa˝e-
nia, warunków lokalowych, placu
manewrowego i pojazdów przezna-
czonych do egzaminowania,

3) program szkolenia osób ubiegajà-
cych si´ o uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami silnikowymi, tram-
wajami oraz kandydatów na in-
struktorów i egzaminatorów,

4) warunki i tryb:
a) uzyskiwania uprawnieƒ do kiero-

wania pojazdami silnikowymi
i tramwajami, szkolenia i egzami-
nowania osób ubiegajàcych si´
o te uprawnienia lub podlegajà-
cych sprawdzeniu kwalifikacji
oraz wzory dokumentów z tym
zwiàzanych,

b) szkolenia i egzaminowania kan-
dydatów na instruktorów i egza-
minatorów, pracy komisji egza-
minacyjnych oraz wzory doku-
mentów z tym zwiàzanych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, uwzgl´dniajàc koszty zwiàzane
z prowadzeniem egzaminów spraw-

dzajàcych kwalifikacje oraz koszty
zwiàzane z wydawaniem dokumen-
tów, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie

kwalifikacji kandydatów na instruk-
torów i instruktorów oraz wysokoÊç
wynagrodzenia cz∏onków komisji
sprawdzajàcych ich kwalifikacje,

2) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie
kwalifikacji osób ubiegajàcych si´
o wydanie uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami lub podlegajàcych
sprawdzeniu kwalifikacji,

3) wysokoÊç stawek wynagrodzenia
egzaminatorów zatrudnionych na
podstawie umowy zlecenia,

4) wysokoÊç op∏at za wydanie prawa
jazdy, pozwolenia do kierowania
tramwajem, Êwiadectwa kwalifika-
cji, legitymacji instruktora i egzami-
natora.”;

75) po art. 115 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Wymagania w stosunku do kierowców 
wykonujàcych transport drogowy

Art. 115a. 1. Kierowca pojazdu samochodowego
przeznaczonego konstrukcyjnie do
przewozu osób oraz kierowca pojazdu
samochodowego lub zespo∏u pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
przekraczajàcej 7,5 t jest zobowiàzany
uzyskaç Êwiadectwo kwalifikacji, o ile
pojazdem wykonywana jest dzia∏al-
noÊç gospodarcza w zakresie przewo-
zu osób lub rzeczy.

2. Kierowca, o którym mowa w ust. 1,
podlega:
1) kontrolnym badaniom lekarskim

przeprowadzanym w celu stwier-
dzenia istnienia lub braku przeciw-
wskazaƒ zdrowotnych do kierowa-
nia pojazdem. Badanie jest przepro-
wadzane przed wydaniem pierw-
szego Êwiadectwa kwalifikacji, na-
st´pnie w wieku do 55 lat — co 5 lat
i w wieku powy˝ej 55 lat corocznie,

2) badaniom psychologicznym prze-
prowadzanym w celu stwierdzenia
istnienia lub braku przeciwwskazaƒ
psychologicznych do kierowania
pojazdem przed wydaniem pierw-
szego Êwiadectwa kwalifikacji i na-
st´pnie w ciàgu roku od ukoƒczenia
55 lat.

3. Badania, o których mowa, wykonywa-
ne sà na koszt:
1) przedsi´biorcy wykonujàcego dzia-

∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
przewozu osób lub rzeczy — w przy-
padku osoby przez niego zatrudnio-
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nej lub osobiÊcie wykonujàcej t´
dzia∏alnoÊç,

2) osoby badanej — w innych przy-
padkach. 

Art. 115b. 1. Âwiadectwo kwalifikacji uzyskuje oso-
ba, która:
1) ukoƒczy∏a 21 lat,
2) przedstawi∏a zaÊwiadczenie o ukoƒ-

czeniu odpowiedniego kursu do-
kszta∏cajàcego:
a) kierowców przewo˝àcych rzeczy

— kierowca samochodu ci´˝aro-
wego lub zespo∏u pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej
przekraczajàcej 7,5 t,

b) kierowców przewo˝àcych osoby
— kierowca pojazdu samocho-
dowego przeznaczonego kon-
strukcyjnie do przewozu powy˝ej
5 osób ∏àcznie z kierowcà,

3) przedstawi∏a orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazaƒ zdrowot-
nych do kierowania pojazdem,

4) przedstawi∏a orzeczenie psycholo-
giczne o braku przeciwwskazaƒ
psychologicznych do kierowania
pojazdem.

2. Âwiadectwo kwalifikacji wydaje staro-
sta:
1) na okres wynikajàcy z terminów ba-

daƒ, o których mowa w art. 115a
ust. 2,

2) za op∏atà, której koszt ponosi:
a) przedsi´biorca wykonujàcy dzia-

∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
przewozu osób lub rzeczy —
w przypadku osoby przez niego
zatrudnionej lub osobiÊcie wyko-
nujàcy t´ dzia∏alnoÊç, 

b) osoba zainteresowana — w in-
nych przypadkach.

Art. 115c. 1. Kursy dokszta∏cajàce, o których mowa
w art. 115b ust. 1 pkt 2, prowadzone sà
w wojewódzkim oÊrodku ruchu drogo-
wego.

2. Nadzór nad prowadzeniem kursów
sprawuje wojewoda. W ramach nad-
zoru wojewoda mo˝e:
1) kontrolowaç sposób prowadzenia

kursu oraz dokumentacj´ z nim
zwiàzanà,

2) zawiesiç prowadzenie kursu do cza-
su usuni´cia nieprawid∏owoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, majàc na wzgl´dzie podniesienie
kwalifikacji zawodowych kierowców
wykonujàcych transport drogowy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) program kursów dokszta∏cajàcych,
2) wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu

kursu dokszta∏cajàcego,

3) szczegó∏owe zasady przeprowadza-
nia kontroli, o której mowa w ust. 2
pkt 1.

Art. 115d. 1. Przepisy art. 115a stosuje si´ do kieru-
jàcych pojazdami uprzywilejowanymi
oraz przewo˝àcymi materia∏y niebez-
pieczne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 115b ust. 1
pkt 2—4 stosuje si´ do kierujàcego
tramwajem.

Art. 115e. 1. Kierujàcy pojazdem przewo˝àcym
materia∏y niebezpieczne zobowiàzany
jest uzyskaç i posiadaç przy sobie za-
Êwiadczenie o ukoƒczeniu kursu do-
kszta∏cajàcego kierowców pojazdów
przewo˝àcych materia∏y niebezpiecz-
ne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, uwzgl´dniajàc wymagania w sto-
sunku do kierowców wykonujàcych
mi´dzynarodowy przewóz materia-
∏ów niebezpiecznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) wykaz materia∏ów niebezpiecz-

nych, przy przewozie których wy-
magane jest ukoƒczenie kursu do-
kszta∏cajàcego,

2) jednostki prowadzàce kursy do-
kszta∏cajàce dla kierowców przewo-
˝àcych materia∏y niebezpieczne,

3) zakres i warunki prowadzenia kur-
su,

4) program kursu,
5) wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu

kursu dokszta∏cajàcego.”;

76) w art. 117 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. OÊrodek mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç gospo-

darczà, której wyniki b´dà przeznaczane na
dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1 i 2.”;

77) w art. 119:
a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wp∏ywy z dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 117 ust. 3.”,

b) w ust. 3 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) inwestycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià oÊrodka,

o której mowa w art. 117,
4) popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego

na obszarze województwa, w szczególnoÊci
na popularyzacj´ przepisów o ruchu drogo-
wym i podnoszenie kultury jazdy kierowców,
na które oÊrodek mo˝e przeznaczyç pozosta-
∏e wolne Êrodki, niewykorzystane na wydat-
ki, o których mowa w pkt 1—3.”,

c) skreÊla si´ ust. 4,
d) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Sk∏adniki majàtkowe nabyte w ramach
pierwszego wyposa˝enia oÊrodka tworzà je-
go fundusz za∏o˝ycielski.

7. OÊrodek prowadzi odr´bnie ewidencj´ przy-
chodów i kosztów zwiàzanych z prowadze-
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niem szkolenia lub egzaminowaniem jako
dzia∏alnoÊcià oÊwiatowà i odr´bnie dla ka˝-
dej innej dzia∏alnoÊci.”;

78) art. 122 otrzymuje brzmienie:
„Art. 122. 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadza-

nemu w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskazaƒ zdrowot-
nych do kierowania pojazdem podle-
gajà:
1) osoba ubiegajàca si´ o wydanie

prawa jazdy lub Êwiadectwa kwali-
fikacji,

2) osoba ubiegajàca si´ o przywróce-
nie uprawnienia do kierowania po-
jazdem cofni´tego ze wzgl´du na
stan zdrowia,

3) kierujàcy pojazdem skierowany
przez organ kontroli ruchu drogo-
wego, je˝eli:
a) uczestniczy w wypadku drogo-

wym, w którym jest zabity lub
ranny,

b) kierowa∏ pojazdem w stanie nie-
trzeêwoÊci lub po u˝yciu Êrodka
dzia∏ajàcego podobnie do alko-
holu,

4) kierujàcy pojazdem skierowany de-
cyzjà starosty w przypadkach nasu-
wajàcych zastrze˝enia co do stanu
zdrowia,

5) osoba niepe∏nosprawna posiadajà-
ca prawo jazdy lub pozwolenie do
kierowania tramwajem, skierowa-
na decyzjà starosty na podstawie
zawiadomienia powiatowego lub
wojewódzkiego zespo∏u do spraw
orzekania o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci,

6) kandydat na instruktora lub egza-
minatora osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do kierowania pojaz-
dami.

2. Zadanie i kompetencja okreÊlone
w ust. 1 pkt 4 nie mogà byç powierzo-
ne w drodze porozumienia gminie.
Przepis ten nie dotyczy powiatu war-
szawskiego.

3. W stosunku do osób, o których mowa
w art. 97 ust. 3, decyzj´ o skierowaniu
na badanie lekarskie, w trybie okreÊlo-
nym w ust. 1 pkt 4, wydaje wojewoda
mazowiecki.

4. Badanie lekarskie, o którym mowa
w ust. 1 oraz w art. 115a ust. 2,  prze-
prowadza i wykonuje uprawniony le-
karz.

5. Przepisy ust. 1 pkt 1—4 stosuje si´ od-
powiednio do kierujàcego tramwa-
jem.

6. Badanie lekarskie wykonywane jest
na koszt osoby badanej, chyba ˝e
przepisy odr´bne stanowià inaczej.

7. Wykonywanie badaƒ lekarskich i wy-
dawanie orzeczeƒ podlega kontroli
wojewody.”;

79) art. 123 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 123. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu, ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych oraz Mini-
strem Obrony Narodowej, uwzgl´dnia-
jàc zró˝nicowane wymagania zdrowotne
oraz koniecznoÊç przyj´cia obiektyw-
nych i niezb´dnych kryteriów oceny sta-
nu zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:
1) szczegó∏owe warunki i tryb:

a) kierowania na badania lekarskie
i ich przeprowadzania w celu
stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do
kierowania pojazdami silnikowymi
oraz kierowania tramwajami,

b) wydawania orzeczeƒ lekarskich
stwierdzajàcych istnienie lub brak
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do
kierowania pojazdami,

c) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ lekar-
skich,

d) uzyskiwania uprawnieƒ przez leka-
rzy przeprowadzajàcych badania
lekarskie,

2) zakres badaƒ lekarskich,
3) dodatkowe kwalifikacje lekarzy prze-

prowadzajàcych badania lekarskie,
4) sposób post´powania z dokumenta-

cjà zwiàzanà z badaniami lekarskimi
oraz wzory stosowanych dokumen-
tów,

5) maksymalne stawki op∏at za badania
lekarskie.”;

80) art. 124 otrzymuje brzmienie:
„Art. 124. 1. Badaniu psychologicznemu przepro-

wadzanemu w celu orzeczenia istnie-
nia lub braku przeciwwskazaƒ psycho-
logicznych do kierowania pojazdem
podlega:
1) osoba ubiegajàca si´ o Êwiadectwo

kwalifikacji,
2) kandydat na instruktora lub egza-

minatora osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do kierowania pojaz-
dami,

3) kierujàcy pojazdem silnikowym
skierowany, w drodze decyzji, przez
organ kontroli ruchu drogowego,
je˝eli:
a) kierowa∏ pojazdem w stanie nie-

trzeêwoÊci lub po u˝yciu Êrodka
dzia∏ajàcego podobnie do alko-
holu,
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b) przekroczy∏ liczb´ 24 punktów
otrzymanych na podstawie
art. 130 ust. 1,

4) kierujàcy b´dàcy sprawcà wypadku
drogowego, w którym jest zabity
lub ranny,

5) kierujàcy skierowany przez lekarza,
je˝eli w wyniku badania lekarskiego
stwierdzona zostanie koniecznoÊç
przeprowadzenia badania psycho-
logicznego,

6) osoba skierowana przez kierownika
w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
Si∏ Zbrojnych, je˝eli jest ona przewi-
dziana do szkolenia na kierowc´ na
potrzeby wojska,

7) osoba ubiegajàca si´ o przywróce-
nie uprawnienia do kierowania po-
jazdem silnikowym, cofni´tego ze
wzgl´du na istnienie przeciwwska-
zaƒ psychologicznych do kierowa-
nia pojazdami.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do kierujàcego tramwajem.

3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2,
przeprowadzane sà przez uprawnio-
nego do orzekania psychologa w pra-
cowni psychologicznej posiadajàcej
upowa˝nienie wojewody.

4. Badanie psychologiczne wykonywane
jest na koszt osoby badanej, chyba ˝e
przepisy odr´bne stanowià inaczej.”;

81) dodaje si´ art. 124a i 124b w brzmieniu:
„Art. 124a. 1. Wojewoda wydaje zezwolenie na

przeprowadzanie badaƒ psycholo-
gicznych przedsi´biorcy, który z∏o˝y∏
wniosek o jego wydanie i który spe∏-
nia nast´pujàce wymagania:
1) ma siedzib´ lub miejsce zamiesz-

kania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) posiada zestaw metod badaw-
czych okreÊlonych metodykà oraz
warunki lokalowe gwarantujàce
wykonywanie badaƒ psycholo-
gicznych, zgodnie ze standardami
okreÊlonymi w metodyce,

3) posiada Êwiadectwo wydane
przez Regionalnà Izb´ Psycholo-
gów potwierdzajàce zgodnoÊç po-
siadanych metod badawczych
oraz warunków lokalowych ze
szczegó∏owymi warunkami prze-
prowadzania badaƒ psychologicz-
nych,

4) zatrudnia psychologa uprawnio-
nego do orzekania lub sam jest
uprawnionym psychologiem,

5) nie jest podmiotem, w stosunku
do którego wszcz´to post´powa-
nie upad∏oÊciowe lub likwidacyj-
ne,

6) nie zalega z uiszczeniem podat-
ków, op∏at lub sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne.

2. Psychologiem uprawnionym do
przeprowadzania badaƒ psycholo-
gicznych i orzekania w zakresie zdol-
noÊci do prowadzenia pojazdów me-
chanicznych jest osoba, która:
1) spe∏nia wymagania okreÊlone

w art. 7 i 8 oraz art. 15 ustawy
z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorzàdzie zawo-
dowym psychologów (Dz. U.
Nr 73, poz. 763),

2) zosta∏a wpisana przez wojewod´
do ewidencji psychologów upraw-
nionych do przeprowadzania ba-
daƒ psychologicznych i orzekania
w zakresie zdolnoÊci do prowadze-
nia pojazdów mechanicznych.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia
przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o jego
wydanie za∏àcza:
1) dokument okreÊlajàcy status jed-

nostki, b´dàcej osobà prawnà lub
nieposiadajàcà osobowoÊci praw-
nej jednostkà organizacyjnà, albo
dokument stwierdzajàcy to˝sa-
moÊç w przypadku osoby fizycz-
nej,

2) Êwiadectwo, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3,

3) dokument potwierdzajàcy posia-
danie odpowiedniego lokalu wraz
z wykazem pomieszczeƒ,

4) dokument potwierdzajàcy zatrud-
nienie uprawnionego psychologa.

4. Zezwolenie okreÊla zakres wykony-
wanych badaƒ psychologicznych.

Art. 124b. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad wy-
konywaniem badaƒ psychologicz-
nych.

2. W ramach sprawowanego nadzoru
wojewoda prowadzi kontrol´ w za-
kresie:
1) zasad i metodyki przeprowadza-

nych badaƒ,
2) prowadzonej dokumentacji,
3) wydawanych orzeczeƒ,
4) warunków lokalowych.

3. Wojewoda cofa zezwolenie na prze-
prowadzanie badaƒ psychologicz-
nych, je˝eli:
1) przedsi´biorca nie spe∏nia wyma-

gaƒ, o których mowa w art. 124a
ust. 1,

2) przedsi´biorca odmówi∏ poddania
si´ kontroli, o której mowa w ust. 2,

3) zosta∏y stwierdzone naruszenia
przepisów w zakresie przeprowa-
dzania badaƒ psychologicznych.
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4. W przypadku, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3, ponowne zezwole-
nie mo˝e byç wydane po up∏ywie ro-
ku od dnia, w którym decyzja o cof-
ni´ciu zezwolenia sta∏a si´ ostatecz-
na.”;

82) art. 125 otrzymuje brzmienie:
„Art. 125. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia, ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych oraz Mini-
strem Obrony Narodowej, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç przyj´cia obiektywnych
i niezb´dnych kryteriów oceny istnienia
lub braku przeciwwskazaƒ psychologicz-
nych do kierowania pojazdem, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe warunki i tryb:

a) kierowania osób na badania psy-
chologiczne,

b) uzyskiwania i cofania uprawnieƒ
w zakresie przeprowadzania badaƒ
psychologicznych i orzekania oraz
uzyskiwania i cofania zezwoleƒ
przedsi´biorcom przeprowadzajà-
cym te badania,

c) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ psy-
chologicznych,

d) kontroli przeprowadzania badaƒ
psychologicznych oraz wydawa-
nych orzeczeƒ psychologicznych,

2) warunki, zakres i sposób przeprowa-
dzania badaƒ psychologicznych,

3) sposób post´powania z dokumenta-
cjà zwiàzanà z przeprowadzanymi ba-
daniami psychologicznymi oraz wzo-
ry stosowanych dokumentów,

4) szczegó∏owe warunki wymagane od
pracowni psychologicznych,

5) maksymalne stawki op∏at za badania
psychologiczne.”;

83) w art. 127 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, kierujàc

si´ skutkami oddzia∏ywania na organizm kie-
rowcy Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alko-
holu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz tych Êrodków,
2) warunki i sposób przeprowadzania badaƒ na

ich obecnoÊç w organizmie.”;
84) w art. 129:

a) w ust. 2:
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawdzania stanu technicznego, wypo-
sa˝enia, ∏adunku, wymiarów, masy lub na-
cisku osi pojazdu znajdujàcego si´ na dro-
dze,”

— w pkt 8 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) kierowania pojazdem przez osob´ niepo-

siadajàcà wymaganych dokumentów
uprawniajàcych do kierowania lub u˝ywa-
nia pojazdu,”

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) usuwania lub przemieszczania pojazdu

w przypadkach, o których mowa
w art. 130a ust. 1—3,”

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) pilotowania pojazdów, których wymiary,

masa lub naciski osi przekraczajà okre-
Êlone wielkoÊci; pilotowanie wykonywa-
ne jest za op∏atà ponoszonà przez w∏aÊci-
ciela lub posiadacza pojazdu”,

b) dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Kontrol´ ruchu drogowego w stosunku do

pojazdów przekraczajàcych granic´ Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz w strefie nadgra-
nicznej mogà przeprowadzaç funkcjonariu-
sze Stra˝y Granicznej lub organów celnych,
którym przys∏ugujà uprawnienia, o których
mowa w ust. 2 pkt 1—4 i 7—12 oraz
w art. 130a ust. 4 pkt 1. 

4b. Dodatkowo funkcjonariusze ci mogà odmó-
wiç prawa przekroczenia granicy pojazdem,
je˝eli:
1) pojazd kierowany jest przez osob´ znaj-

dujàcà si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub sta-
nie po u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia-
∏ajàcego podobnie do alkoholu, je˝eli nie
ma mo˝liwoÊci zabezpieczenia pojazdu
w inny sposób,

2) pojazd kierowany jest przez osob´ niepo-
siadajàcà przy sobie wymaganych doku-
mentów uprawniajàcych do kierowania
pojazdem lub u˝ywania pojazdu, doku-
mentu stwierdzajàcego zawarcie umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojaz-
du lub stwierdzajàcego op∏acenie sk∏adki
tego ubezpieczenia,

3) stan techniczny pojazdu zagra˝a bezpie-
czeƒstwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wyma-
gania ochrony Êrodowiska,

4) pojazd przekracza dopuszczalnà mas´
ca∏kowità lub naciski osi okreÊlone
w przepisach ruchu drogowego.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, kierujàc si´ w szczególno-
Êci mo˝liwoÊcià zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego oraz rzeczywistymi
kosztami ponoszonymi przez Policj´
w zwiàzku z pilotowaniem pojazdów, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i sposób
pilotowania pojazdów, których wymiary, ma-
sa lub naciski osi przekraczajà dopuszczalne
wielkoÊci, oraz okreÊli wysokoÊç op∏at uisz-
czanych przez ich w∏aÊcicieli lub posiada-
czy.”;

85) w art. 130:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policja prowadzi ewidencj´ kierowców naru-
szajàcych przepisy ruchu drogowego. Okre-
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Êlonemu naruszeniu przypisuje si´ odpo-
wiednià liczb´ punktów w skali od 0 do 10
i wpisuje si´ do tej ewidencji.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W ewidencji policja wpisuje tak˝e narusze-

nia przepisów ruchu drogowego, którym
nie przypisano wartoÊci punktowej.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu dro-

gowego wpisane do ewidencji usuwa si´ po
up∏ywie 1 roku od dnia naruszenia, chyba ˝e
przed up∏ywem tego okresu kierowca dopu-
Êci∏ si´ naruszeƒ, za które na podstawie pra-
womocnych rozstrzygni´ç przypisana liczba
punktów przekroczy∏aby 24 punkty lub
w przypadku kierowców, o których mowa
w art. 140 ust. 1 pkt 3 — 20 punktów.”,

d) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do osób po-

siadajàcych pozwolenie do kierowania
tramwajem.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu oraz Ministrem Sprawie-
dliwoÊci, majàc na uwadze dyscyplinowanie
i wdra˝anie kierujàcych pojazdami do prze-
strzegania przepisów ustawy oraz zapobie-
ganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów
ruchu drogowego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) sposób punktowania i liczb´ punktów od-

powiadajàcych naruszeniu przepisów ru-
chu drogowego,

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji,
o której mowa w ust. 1, oraz tryb wyst´po-
wania z wnioskami o kontrolne sprawdze-
nie kwalifikacji,

3) program szkolenia i jednostki upowa˝nio-
ne do prowadzenia szkolenia, o którym
mowa w ust. 3,

4) liczb´ punktów odejmowanych z tytu∏u
odbytego szkolenia,

5) podmioty uprawnione do uzyskiwania in-
formacji zawartych w ewidencji, o której
mowa w ust. 1.”;

86) dodaje si´ art. 130a w brzmieniu:
„Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt

w∏aÊciciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu,

gdzie jest to zabronione i utrudnia
ruch lub w inny sposób zagra˝a
bezpieczeƒstwu,

2) nieokazania przez kierujàcego do-
kumentu stwierdzajàcego zawar-
cie umowy obowiàzkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej posiadacza pojazdu lub
stwierdzajàcego op∏acenie sk∏adki
tego ubezpieczenia,

3) przekroczenia wymiarów, dopusz-
czalnej masy ca∏kowitej lub naci-
sku osi okreÊlonych w przepisach
ruchu drogowego.

2. Pojazd mo˝e byç usuni´ty z drogi na
koszt w∏aÊciciela, je˝eli nie ma mo˝li-
woÊci zabezpieczenia go w inny spo-
sób, w przypadku gdy:
1) kierowa∏a nim osoba:

a) znajdujàca si´ w stanie nietrzeê-
woÊci lub w stanie po u˝yciu al-
koholu albo Êrodka dzia∏ajàcego
podobnie do alkoholu,

b) nieposiadajàca przy sobie do-
kumentów uprawniajàcych do
kierowania lub u˝ywania pojaz-
du,

2) jego stan techniczny zagra˝a bez-
pieczeƒstwu ruchu drogowego,
powoduje uszkodzenie drogi albo
narusza wymagania ochrony Êro-
dowiska.

3. Pojazd mo˝e byç przemieszczony lub
usuni´ty z drogi, je˝eli utrudnia pro-
wadzenie akcji ratowniczej.

4. Decyzj´ o przemieszczeniu lub usu-
ni´ciu pojazdu z drogi podejmuje:
1) policjant — w sytuacjach, o któ-

rych mowa w ust. 1—3,
2) osoba dowodzàca akcjà ratowni-

czà — w sytuacji, o której mowa
w ust. 3.

5. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1
i 2 pojazd jest usuwany z drogi przez
jednostk´ wyznaczonà przez staro-
st´. 

6. Usuni´ty pojazd umieszcza si´ na
wyznaczonym przez starost´ parkin-
gu strze˝onym do czasu uiszczenia
op∏aty za jego usuni´cie i parkowa-
nie. WysokoÊç op∏at ustala rada po-
wiatu.

7. Wydanie pojazdu nast´puje po oka-
zaniu dowodu uiszczenia op∏aty,
o której mowa w ust. 6.

8. Pojazd mo˝e byç unieruchomiony
przez zastosowanie urzàdzenia do
blokowania kó∏ w przypadku pozo-
stawienia go w miejscu, gdzie jest to
zabronione, lecz nieutrudniajàcego
ruchu lub niezagra˝ajàcego bezpie-
czeƒstwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub
stra˝ gminna (miejska).

10. Pojazd usuni´ty w trybie okreÊlonym
w ust. 1 lub 2 i nieodebrany przez
uprawnionà osob´ w terminie 6 mie-
si´cy od dnia usuni´cia uznaje si´ za
porzucony z zamiarem wyzbycia si´.
Pojazd ten przechodzi na rzecz Skar-
bu Paƒstwa z mocy ustawy.
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11. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, kierujàc si´ zasadà za-
gwarantowania ochrony prawa w∏a-
snoÊci oraz potrzebà zapewnienia
porzàdku na drogach publicznych
i bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb oraz warunki wspó∏dzia∏ania

z Policjà i innymi podmiotami
uprawnionymi do podejmowania
decyzji o usuni´ciu pojazdu jedno-
stek usuwajàcych pojazdy lub pro-
wadzàcych strze˝one parkingi,
o których mowa w ust. 6,

2) tryb i warunki wydawania pojazdu
z parkingu,

3) tryb post´powania w zakresie
przej´cia pojazdu na rzecz Skarbu
Paƒstwa.”; 

87) art. 131 otrzymuje brzmienie:
„Art. 131. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-

wn´trznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu i Ministrem Obrony Narodowej,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
bezpieczeƒstwa i porzàdku w czasie
wykonywania kontroli drogowej oraz
sprawne wykonywanie czynnoÊci
w tym zakresie, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:
1) organizacj´, warunki i sposób wy-

konywania kontroli ruchu drogo-
wego,

2) warunki i tryb udzielania upowa˝-
nieƒ do zatrzymywania pojazdów
lub wykonywania niektórych czyn-
noÊci z zakresu kontroli ruchu dro-
gowego przez funkcjonariuszy in-
nych organów oraz stra˝ników stra-
˝y gminnych (miejskich),

3) wymagany sposób zachowania si´
kontrolowanego uczestnika ruchu.

2. Minister Obrony Narodowej, uwzgl´d-
niajàc potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa i porzàdku w czasie wykony-
wania kontroli drogowej oraz sprawne
wykonywanie czynnoÊci w tym zakre-
sie, w porozumieniu z ministrami w∏a-
Êciwymi do spraw transportu oraz
spraw wewn´trznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) organizacj´, warunki i sposób wy-

konywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 129 ust. 4,

2) warunki i tryb wspó∏dzia∏ania ˚an-
darmerii Wojskowej z Policjà w spra-
wach, o których mowa w art. 130
ust. 1.”;

88) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy nast´puje po

ustaniu przyczyny zatrzymania, z zastrze˝eniem
art. 114 ust. 4.”;

89) w art. 140:
a) w ust. 1:

— dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) stwierdzenia na podstawie orzeczenia

psychologicznego wydanego po prze-
prowadzeniu badania psychologiczne-
go, w trybie okreÊlonym w art. 124 ust. 1
pkt 5, braku predyspozycji psychicznych
do kierowania pojazdem,”

— w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie okreÊlo-

nym w art. 114 ust. 1 pkt 1,”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, kierujàc si´ koniecznoÊcià
zapobie˝enia uczestnictwu w ruchu drogo-
wym sprawców wielokrotnych naruszeƒ
przepisów ruchu drogowego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb wniosko-
wania o cofni´cie uprawnieƒ do kierowania
pojazdami silnikowymi osobom, o których
mowa w ust. 1 pkt 3.”;

90) po art. 140a dodaje si´ dzia∏ Va w brzmieniu:

„Dzia∏ Va

Dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa 
ruchu drogowego

Art. 140b. 1. Tworzy si´ Krajowà Rad´ Bezpieczeƒ-
stwa Ruchu Drogowego, zwanà dalej
«Krajowà Radà».

2. Krajowa Rada dzia∏a przy ministrze
w∏aÊciwym do spraw transportu jako
mi´dzyresortowy organ pomocniczy
Rady Ministrów w sprawach bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.

Art.140c. 1. Krajowa Rada okreÊla kierunki i koor-
dynuje dzia∏ania administracji rzàdo-
wej w sprawach bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego.

2. Do zadaƒ Krajowej Rady w zakresie po-
prawy bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego nale˝y w szczególnoÊci:
1) proponowanie kierunków polityki

paƒstwa,
2) opracowywanie programów popra-

wy bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go w oparciu o propozycje przedsta-
wiane przez w∏aÊciwych ministrów
i ocena ich realizacji,

3) inicjowanie badaƒ naukowych,
4) inicjowanie i opiniowanie projektów

aktów prawnych oraz umów mi´-
dzynarodowych,

5) inicjowanie kszta∏cenia kadr admini-
stracji publicznej,

6) inicjowanie wspó∏pracy zagranicz-
nej,

7) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organiza-
cjami spo∏ecznymi i instytucjami
pozarzàdowymi,



Dziennik Ustaw Nr 129 — 10143 — Poz. 1444

8) inicjowanie dzia∏alnoÊci edukacyj-
no-informacyjnej,

9) analizowanie i ocena podejmowa-
nych dzia∏aƒ.

Art. 140d. W sk∏ad Krajowej Rady wchodzà:
1) Przewodniczàcy — minister w∏aÊciwy

do spraw transportu,
2) zast´pcy Przewodniczàcego:

a) sekretarz lub podsekretarz stanu
w ministerstwie w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych,

b) sekretarz lub podsekretarz stanu
w ministerstwie w∏aÊciwym do
spraw transportu,

3) sekretarz Krajowej Rady wskazany
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu,

4) cz∏onkowie Krajowej Rady wskazani
przez: Prezesa Rady Ministrów spo-
Êród wojewodów, Ministra Obrony
Narodowej, Ministra SprawiedliwoÊci
oraz ministrów w∏aÊciwych do spraw:
administracji publicznej, bud˝etu, fi-
nansów publicznych, gospodarki, go-
spodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej, oÊwiaty i wychowania, Êrodowi-
ska, transportu, wewn´trznych, pracy
oraz Komendanta G∏ównego Policji,
Komendanta G∏ównego Stra˝y Po˝ar-
nej, Generalnego Dyrektora Dróg Pu-
blicznych. 

Art. 140e. 1. Przewodniczàcy Krajowej Rady kieru-
je jej pracami i reprezentuje jà na ze-
wnàtrz.

2. Przewodniczàcy Krajowej Rady otrzy-
muje od ministrów i innych organów,
których przedstawiciele sà cz∏onkami
Krajowej Rady:
1) sprawozdania i informacje dotyczà-

ce realizacji zadaƒ okreÊlonych
w programach bezpieczeƒstwa ru-
chu drogowego,

2) informacje dotyczàce stanu bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.

3. Przewodniczàcy Krajowej Rady sk∏ada
Radzie Ministrów corocznie, do koƒca
marca, sprawozdanie dotyczàce stanu
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
oraz dzia∏aƒ realizowanych w tym za-
kresie.

4. Prezes Rady Ministrów sk∏ada Sejmo-
wi, Senatowi i Prezydentowi corocz-
nie, do koƒca kwietnia, sprawozdanie
dotyczàce stanu bezpieczeƒstwa ru-
chu drogowego oraz dzia∏aƒ realizo-
wanych w tym zakresie.

Art. 140f. 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zada-
nia przy pomocy Sekretariatu Krajowej
Rady.

2. Sekretariat Krajowej Rady dzia∏a jako
wewn´trzna jednostka organizacyjna

ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu. 

3. Szczegó∏owà organizacj´ i tryb prac
Krajowej Rady okreÊla regulamin
przyj´ty w drodze uchwa∏y na pierw-
szym posiedzeniu Krajowej Rady.

Art. 140g. 1. Tworzy si´ Wojewódzkà Rad´ Bezpie-
czeƒstwa Ruchu Drogowego, zwanà
dalej «Wojewódzkà Radà».

2. Wojewódzka Rada dzia∏a przy woje-
wodzie jako wojewódzki zespó∏ koor-
dynacyjny w sprawach bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego.

Art. 140h. 1. Wojewódzka Rada koordynuje i okre-
Êla kierunki dzia∏aƒ administracji pu-
blicznej w sprawach bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego.

2. Do zadaƒ Wojewódzkiej Rady w zakre-
sie, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
w szczególnoÊci:
1) opracowywanie regionalnych pro-

gramów poprawy bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego,

2) opiniowanie projektów aktów pra-
wa miejscowego w zakresie bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego,

3) zatwierdzanie planu wydatków wo-
jewódzkich oÊrodków ruchu drogo-
wego w cz´Êci przeznaczonej na po-
praw´ bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego,

4) inicjowanie kszta∏cenia kadr admi-
nistracji publicznej i szkolenie w za-
kresie bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego,

5) inicjowanie wspó∏pracy mi´dzywo-
jewódzkiej,

6) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organiza-
cjami spo∏ecznymi i instytucjami
pozarzàdowymi,

7) inicjowanie dzia∏alnoÊci edukacyj-
no-informacyjnej,

8) analizowanie i ocena podejmowa-
nych dzia∏aƒ.

Art. 140i. W sk∏ad Wojewódzkiej Rady wchodzà:
1) przewodniczàcy — wojewoda,
2) zast´pcy przewodniczàcego:

a) marsza∏ek województwa,
b) wojewódzki komendant Policji,

3) sekretarz — wskazany przez wojewo-
d´,

4) cz∏onkowie Wojewódzkiej Rady wska-
zani przez wojewod´, zarzàd woje-
wództwa, zarzàdy powiatów, zarzàdy
gmin, komendanta wojewódzkiego Po-
licji, Komendanta Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, dyrektora w∏aÊciwego od-
dzia∏u terenowego Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych, zarzàd dróg woje-
wódzkich, zarzàdy dróg powiatowych,
wojewódzkiego kuratora oÊwiaty.
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Art. 140j. 1. Przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady
kieruje jej pracami i reprezentuje jà na
zewnàtrz.

2. Przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady
otrzymuje od organów, których przed-
stawiciele sà cz∏onkami wojewódzkiej
rady:
1) sprawozdania i informacje dotyczà-

ce realizacji zadaƒ okreÊlonych
w programach bezpieczeƒstwa ru-
chu drogowego,

2) informacje dotyczàce stanu bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.

3. Przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady
sk∏ada Przewodniczàcemu Krajowej
Rady corocznie, do koƒca stycznia,
sprawozdanie dotyczàce stanu bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego na terenie
województwa oraz dzia∏aƒ realizowa-
nych w tym zakresie.

Art. 140k. Obs∏ug´ Wojewódzkiej Rady zapewnia
wyznaczony przez wojewod´ wojewódz-
ki oÊrodek ruchu drogowego.

Art. 140l. W pracach Krajowej Rady i Wojewódz-
kiej Rady mogà braç udzia∏ z g∏osem do-
radczym:
1) przedstawiciele organizacji pozarzà-

dowych, których statutowy zakres
dzia∏alnoÊci obejmuje zagadnienia
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,

2) pracownicy naukowi wy˝szych uczel-
ni lub jednostek badawczo-rozwojo-
wych,

3) niezale˝ni eksperci.”;

91) art. 149 otrzymuje brzmienie:
„Art. 149. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej, ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz Ministrem
SprawiedliwoÊci, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia stabilnego obrotu pojazda-
mi samochodowymi, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia:
1) obowiàzek uzyskania karty pojazdu

przez w∏aÊcicieli pojazdów zarejestro-
wanych przed dniem, o którym mowa
w art. 152 pkt 3,

2) warunki, terminy i tryb uzyskiwania
karty pojazdu przez osoby, o których
mowa w pkt 1, organy w∏aÊciwe do
ich wydania, dokumenty stosowane
w tych sprawach oraz wysokoÊç op∏a-
ty za wydanie karty pojazdu.”;

92) w art. 150 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

uwzgl´dniajàc wszystkie wydawane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dokumenty
uprawniajàce do kierowania pojazdem oraz
koszty zwiàzane z ich wymianà, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i terminy wymia-
ny praw jazdy i innych dokumentów uprawnia-

jàcych do kierowania pojazdami lub potwier-
dzajàcych dodatkowe kwalifikacje kierujàcych
pojazdami oraz wysokoÊç op∏at za ich wymia-
n´.”

Art. 2. U˝yte w ustawie, o której mowa w art. 1,
w ró˝nych przypadkach:

1) wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Mor-
skiej” zast´puje si´ u˝ytymi w tych samych przy-
padkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
transportu”,

2) wyrazy „Minister Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji” zast´puje si´ u˝ytymi w tych samych przy-
padkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych”,

3) wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej” za-
st´puje si´ u˝ytymi w tych samych przypadkach
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia”,

4) wyrazy „Minister Finansów” zast´puje si´ u˝ytymi
w tych samych przypadkach wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw bud˝etu, spraw instytucji finan-
sowych oraz spraw finansów publicznych”,

5) wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej” zast´-
puje si´ u˝ytymi w tych samych przypadkach wy-
razami „minister w∏aÊciwy do spraw pracy”,

6) wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych” zast´puje
si´ u˝ytymi w tych samych przypadkach wyrazami
„minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych”,

7) wyrazy „Wojewoda Warszawski” zast´puje si´ u˝y-
tymi w tych samych przypadkach wyrazami „woje-
woda mazowiecki”,

8) wyrazy „droga (Êcie˝ka) dla pieszych” zast´puje si´
u˝ytymi w tych samych przypadkach wyrazami
„droga dla pieszych”,

9) wyrazy „droga (Êcie˝ka) dla rowerów” zast´puje si´
u˝ytymi w tych samych przypadkach wyrazami
„droga dla rowerów”,

10) wyrazy „jednostek wojskowych podporzàdkowa-
nych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych” skreÊla si´.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668,
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 125, poz. 1368) w art. 6:

a) w ust. 6a po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) spe∏nienia przez osob´ niepe∏nosprawnà prze-

s∏anek okreÊlonych w art. 8 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym.”,

b) dodaje si´ ust. 6b w brzmieniu:
„6b. W przypadku gdy osoba niepe∏nosprawna po-

siada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowa-
nia tramwajem, zespó∏ orzekajàcy o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci zawiadamia o wydaniu
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orzeczenia organ w∏aÊciwy w sprawach wyda-
wania uprawnieƒ do kierowania pojazdami.”

Art. 4. 1. Osoba niepe∏nosprawna posiadajàca legi-
tymacj´ potwierdzajàcà uprawnienie do niestosowa-
nia si´ do niektórych znaków drogowych mo˝e u˝y-
waç, od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia 1 lipca
2002 r., tego dokumentu zamiast karty parkingowej,
o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602,
Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649
oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125,
poz. 1371) w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Osob´, która posiada∏a uprawnienia rzeczoznaw-
cy w specjalnoÊciach zwiàzanych z technikà samocho-
dowà na podstawie przepisów zarzàdzenia nr 11 Prze-
wodniczàcego Komitetu Nauki i Techniki z dnia
29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu specjal-
noÊci oraz okreÊlenia ministrów w∏aÊciwych do wyzna-
czania jednostek organizacyjnych uprawnionych do
wydawania ocen i opinii i do ustanawiania rzeczo-
znawców (Dz. Urz. KNT Nr 2, poz. 5) i zarzàdzenia Mini-
stra Komunikacji z dnia 3 listopada 1970 r. w sprawie
ustalenia jednostek organizacyjnych paƒstwowych
i spo∏ecznych uprawnionych do wydawania ocen i opi-
nii w zakresie rzeczoznawstwa (Dz. Urz. MK Nr 32,
poz. 224) uwa˝a si´ za spe∏niajàcà wymagania okreÊlo-
ne w art. 79a ust. 1 pkt 6 ustawy, do dnia 31 grudnia
2004 r. 

3. Osob´ w wieku od 17 do 18 lat, ubiegajàcà si´
o prawo jazdy kategorii A lub B, która przed dniem
1 czerwca 2002 r. ukoƒczy∏a wymagane szkolenie lub
w dniu 1 czerwca 2002 r. w nim uczestniczy, uwa˝a si´
za spe∏niajàcà wymagania okreÊlone w art. 90 ust. 2
pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Osob´, o której mowa w art. 115a ust. 1, posia-
dajàcà Êwiadectwo kwalifikacji wydane na podstawie
art. 89 ust. 3 wspomnianej ustawy, uwa˝a si´ za spe∏-
niajàcà wymagania okreÊlone w art. 115a i 115b tej
ustawy, do czasu up∏ywu terminu wa˝noÊci badaƒ.

5. Osoba posiadajàca uprawnienia wyk∏adowcy na
podstawie przepisów obowiàzujàcych w okresie od
1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 1999 r. mo˝e prowa-
dziç szkolenie osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia do
kierowania pojazdami, w zakresie posiadanych do-
tychczas uprawnieƒ.

6. Przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç go-
spodarczà przed wejÊciem w ˝ycie przepisów ustawy,
w zakresie okreÊlonym przepisami art. 75a, 83, 102 lub
124a ustawy, o której mowa w art. 1, uwa˝a si´ za po-
siadajàcego wymagane zezwolenie przez okres jedne-
go roku od dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
okreÊlajàcych zasady wykonywania tej dzia∏alnoÊci.

7. Przedsi´biorc´ produkujàcego w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy blankiety: dowodów rejestracyjnych,
pozwoleƒ czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, po-
zwoleƒ do kierowania tramwajem i Êwiadectw kwalifi-

kacji, a tak˝e znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne
i karty pojazdów na podstawie umowy zawartej z Mi-
nistrem Transportu i Gospodarki Morskiej, uznaje si´
za wybranego w trybie art. 75d i 99a ustawy, o której
mowa w art. 1, przez okres, na jaki zosta∏a zawarta
umowa.

8. Pojazdy usuni´te z drogi przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy i nieodebrane przez uprawnionà osob´,
z dniem 1 lipca 2002 r. uznaje si´ za porzucone z zamia-
rem wyzbycia si´.

9. Pojazdy zaopatrzone w tablice rejestracyjne, wy-
dane przed dniem 1 maja 2002 r., uwa˝a si´ za spe∏nia-
jàce wymagania art. 71 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, w zakresie zaopatrzenia w zalegalizowane ta-
blice rejestracyjne i nalepk´ kontrolnà.

10. Pojazdy zarejestrowane przed dniem 1 stycznia
1998 r. jako motocykle lub motorowery uwa˝a si´ za
spe∏niajàce kryteria okreÊlone odpowiednio w art. 2
pkt 45 lub 46 ustawy, o której mowa w art. 1.

11. Przepis art. 75 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, nie dotyczy pojazdów zarejestrowanych na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia
1998 r.

12. Przepisu art. 115b ust. 1 i 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, nie stosuje si´ w stosunku do ˝o∏nierzy za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej kierujàcych pojazdami Si∏
Zbrojnych przez 3 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
W okresie tym Êwiadectwo kwalifikacji wydaje ˝o∏nie-
rzom, na czas zasadniczej s∏u˝by wojskowej, dowódca
jednostki wojskowej wed∏ug wzoru okreÊlonego przez
Ministra Obrony Narodowej w drodze rozporzàdzenia,
które uwzgl´dni koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
tego dokumentu z wymaganiami okreÊlonymi w obo-
wiàzujàcych przepisach.

13. OkreÊlonego w art. 80f ust. 2 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, wymogu posiadania dowodu legal-
nego nabycia cz´Êci zamontowanych w pojeêdzie nie
stosuje si´ do pojazdów zarejestrowanych po raz
pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., chyba ˝e cz´-
Êci zamontowane w pojeêdzie sà poszukiwane jako kra-
dzione.

Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie upowa˝nieƒ zmienionych niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 24 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy wy-
dane przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, je˝eli nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 16 lit. b), który wchodzi
w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, oraz
art. 1 pkt 54 lit. c), który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2002 r., a tak˝e art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72
ust. 1 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
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