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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gmin-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 779),

2) ustawà z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 160,
poz. 1086),

3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

4) ustawà z dnia 13 paêdziernika 1998 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj´
publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872),

5) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99 (Dz. U. Nr 106,
poz. 1216),

6) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763),

7) ustawà z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy —
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43, poz. 483),

8) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99 (Dz. U. Nr 53,
poz. 649),

9) ustawà z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298),

10) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

11) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Kar-
ta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 111, poz. 1194),

12) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149),

13) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych
(Dz. U. Nr 123, poz. 1353),

14) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie dro-
gowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),

15) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1825),

16) ustawà z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o komornikach sàdowych i egzekucji oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452),

17) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689
i Nr 230, poz. 1923),

18) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676),

19) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene-
ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),

20) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

21) ustawà z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1524),

22) ustawà z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1671),

23) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie
ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 216, poz. 1825),

24) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta-
wy o dochodach jednostek samorzàdu terytorial-
nego w latach 1999—2002 oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1826),

25) ustawà z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o us∏ugach detektywistycznych oraz ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 238, poz. 2021),

26) ustawà z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7,
poz. 79)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 7 marca 2003 r.
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2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 141—143, 145—148 i art. 151 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), które stanowià:
„Art. 141. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Ko-

deks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114,
z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16,
poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44,
poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100,
z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20,
poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72,
poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75,
poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24,
poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310
oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60,
poz. 369 i Nr 85, poz. 539) dodaje si´
art. 96a w brzmieniu:
„Art. 96a. § 1. Kto, nie b´dàc do tego

uprawnionym, posiada
w pojeêdzie urzàdzenia
stanowiàce obowiàzkowe
wyposa˝enie pojazdu
uprzywilejowanego w ru-
chu, wysy∏ajàce sygna∏y
Êwietlne w postaci niebie-
skich lub czerwonych
Êwiate∏ b∏yskowych albo
sygna∏ dêwi´kowy
o zmiennym tonie, a tak˝e
elementy oznakowania
w postaci napisów, 

podlega karze grzywny.
§ 2. Kto, nie b´dàc do tego

uprawnionym, u˝ywa
w pojeêdzie sygna∏ów
Êwietlnych w postaci nie-
bieskich lub czerwonych
Êwiate∏ b∏yskowych albo
sygna∏u dêwi´kowego
o zmiennym tonie,

podlega karze aresztu
do dwóch tygodni albo
grzywny.

§ 3. Urzàdzenia lub elementy
oznakowania, o których
mowa w § 1 i 2, podlegajà
przepadkowi, choçby nie
stanowi∏y w∏asnoÊci
sprawcy.”

Art. 142. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 12, poz. 117, z 1985 r. Nr 23, poz. 100
i z 1991 r. Nr 73, poz. 321) skreÊla si´
art. XIV.

Art. 143. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r.
o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149,

Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r.
Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73,
poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106,
poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 213 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127,
poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85,
poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700
i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177
i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9,
poz. 44, Nr, 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272,
Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 79,
poz. 471 i Nr 88, poz. 554) w art. 11:
1) w ust. 1 w pkt 17 kropk´ zast´puje si´

przecinkiem i dodaje si´ pkt 18
w brzmieniu:
„18) produkcji i dystrybucji tablic reje-

stracyjnych pojazdów.”,
2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister Transportu i Gospodarki
Morskiej okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, liczb´ koncesji, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 18, wa-
runki wymagane do ich uzyska-
nia, sposób wyboru koncesjona-
riuszy oraz obszary dystrybucji
tablic rejestracyjnych.””

„Art. 145. 1. OÊrodki szkolenia lub szko∏y prowa-
dzàce szkolenie osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do kierowania pojazda-
mi w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy na
podstawie dotychczasowych przepi-
sów uwa˝a si´ za spe∏niajàce wyma-
gania okreÊlone w ustawie przez okres
1 roku od dnia wejÊcia jej w ˝ycie.

2.a) Osoby wykonujàce czynnoÊci instruk-
tora lub wyk∏adowcy w oÊrodkach
szkolenia lub w szko∏ach w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy na podstawie do-
tychczasowych przepisów mogà pro-
wadziç szkolenie osób ubiegajàcych
si´ o uprawnienia do kierowania po-
jazdami w zakresie dotychczas posia-
danym, je˝eli spe∏nià wymagania,
o których mowa w art. 105 ust. 2 pkt 1,
2, 6 i 7, oraz pod warunkiem zdania
w okresie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy egzaminu, o którym
mowa w art. 105 ust. 2 pkt 5.

3. OÊrodki egzaminowania, w których
odbywa si´ sprawdzanie kwalifikacji
osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierujàcych

———————
a) Utraci∏ moc w zakresie, w jakim uzale˝nia wykonywanie za-

wodu przez dotychczasowych instruktorów i wyk∏adow-
ców nauki jazdy w oÊrodkach szkolenia lub szko∏ach jazdy,
wykonujàcych te czynnoÊci w dniu wejÊcia w ˝ycie art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy z dnia
1 lutego 1983 r. — Prawo o ruchu drogowym, od posiada-
nia Êredniego wykszta∏cenia, stosownie do wyroku Trybu-
na∏u Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt 
K. 22/99 (Dz. U. Nr 106, poz. 1216).
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pojazdami w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, uwa˝a si´ za spe∏nia-
jàce wymagania okreÊlone ustawà
przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

4. Osoby wykonujàce czynnoÊci egzami-
natora w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
na podstawie dotychczasowych prze-
pisów uwa˝a si´ za spe∏niajàce wyma-
gania okreÊlone ustawà. Osoby te mo-
gà wykonywaç swoje czynnoÊci przez
okres 10 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy na podstawie umowy
zlecenia.

5. Stacje kontroli pojazdów dzia∏ajàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy na pod-
stawie dotychczasowych przepisów
uwa˝a si´ za spe∏niajàce wymagania
okreÊlone ustawà w terminach okreÊlo-
nych w wydanych im upowa˝nieniach.

6. Osoby wykonujàce czynnoÊci diagno-
sty w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy na
podstawie dotychczasowych przepi-
sów uwa˝a si´ za spe∏niajàce wyma-
gania okreÊlone ustawà.

Art. 146. 1. Wojewoda utworzy wojewódzki oÊro-
dek ruchu drogowego w okresie 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Z chwilà utworzenia oÊrodka, o któ-
rym mowa w ust. 1, op∏aty za egzami-
ny paƒstwowe na prawo jazdy i po-
zwolenia do kierowania tramwajem
wp∏ywajà na jego rachunek.

3. Do czasu rozpocz´cia przez oÊrodek
samodzielnego przeprowadzania eg-
zaminów paƒstwowych sprawdzajà-
cych kwalifikacje osób ubiegajàcych
si´ o uprawnienie do kierowania po-
jazdami oraz kierujàcych pojazdami,
z wp∏ywów z op∏at, o których mowa
w ust. 2, sà finansowane koszty prze-
prowadzania egzaminów w oÊrod-
kach, o których mowa w art. 145 ust. 3.

4. Upowa˝nia si´ wojewod´ do udziele-
nia wojewódzkiemu oÊrodkowi ruchu
drogowego jednorazowej po˝yczki na
cele inwestycyjne na okres nieprzekra-
czajàcy 2 lat.

Art. 147. 1.b) Osoby w wieku od 17 do 18 lat, ubie-
gajàce si´ o prawo jazdy kategorii
B+E, które ukoƒczy∏y wymagane
szkolenie lub w nim uczestniczà
w dniu 1 lipca 1999 r., uwa˝a si´ za
spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w art. 90 ust. 2 pkt 3.

2.b) Osoby ubiegajàce si´ o prawo jazdy
kategorii C lub D, które ukoƒczy∏y

wymagane szkolenie lub uczestniczà
w nim w dniu 1 lipca 1999 r., uwa˝a
si´ za spe∏niajàce wymagania, o któ-
rych mowa w art. 88 ust. 4.

Art. 148. 1. Zezwolenia na wykorzystanie pojaz-
dów jako uprzywilejowanych, wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zachowujà wa˝noÊç do dnia 15 stycz-
nia 1998 r.

2. Zezwolenia na wykonanie badaƒ in-
stalacji przystosowujàcej pojazdy do
zasilania gazem i sposób jej monta˝u,
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zachowujà wa˝noÊç do dnia
31 marca 1998 r.

3. Zezwolenia na odst´pstwo od stoso-
wania si´ do niektórych znaków dro-
gowych, wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, zachowujà wa˝noÊç
do dnia 31 marca 1998 r.”

Art. 151. „2. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w usta-
wie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
18 miesi´cy od dnia wejÊcia jej w ˝y-
cie, zachowujà moc przepisy wydane
na podstawie ustawy, o której mowa
w ust. 1, je˝eli nie sà sprzeczne z ni-
niejszà ustawà.”;

2) art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach
gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779), który stanowi:
„Art. 41. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1998 r., z wyjàtkiem art. 39 ust. 1, 3 i 4,
który wchodzi w ˝ycie z dniem nast´pujà-
cym po up∏ywie kadencji rad gmin wybra-
nych w dniu 19 czerwca 1994 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 160,
poz. 1086), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi: 
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

5) art. 110 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce ad-
ministracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872), któ-
ry stanowi:
„Art. 110. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-

szenia, z wyjàtkiem art. 108, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

———————
b) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. Nr 160, poz. 1086), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 29 grudnia 1997 r.
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6) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763), który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

7) art. 3—6 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43,
poz. 483), które stanowià:
„Art. 3. 1. Ewidencje pojazdów, prowadzone przez

wojewodów na podstawie przepisów
art. 60 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. —
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114
oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515), prowadzi
si´, z zachowaniem przepisów o ochro-
nie danych osobowych, do dnia 31 grud-
nia 2003 r., z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. Od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy w ewidencjach, o których mowa
w ust. 1, gromadzi si´ dane lub informa-
cje wymienione w art. 80b ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu 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 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 483).

3. Dane lub informacje, o których mowa
w ust. 2, przekazujà do wojewody, bez
wiedzy osób, których one dotyczà, orga-
ny w∏aÊciwe w sprawach rejestracji po-
jazdów.

4. Od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy udost´pnianie danych lub informacji
z ewidencji, o których mowa w ust. 1,
i pobieranie op∏at z tym zwiàzanych od-
bywa si´ na zasadach okreÊlonych dla
centralnej ewidencji pojazdów

w art. 80c, art. 80d ust. 1 i art. 80e ust. 1
ustawy, o której mowa w ust. 2.

5. Dane zgromadzone w ewidencjach,
o których mowa w ust. 1, wojewoda, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej, przekazuje do
centralnej ewidencji pojazdów.

Art. 4. 1. Porozumienia zawarte z gminami przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
dotyczàce wykonywania zadaƒ i kompe-
tencji okreÊlonych w art. 73 ust. 1 i 2,
art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3, art. 78
ust. 3, art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2,
art. 97 ust. 1, art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 122
ust. 1 pkt 4, art. 138 ust. 1 i art. 140
ust. 1—3 ustawy, o której mowa w art. 3
ust. 2, tracà moc z dniem 31 grudnia
2000 r., z wyjàtkiem porozumieƒ doty-
czàcych powiatu warszawskiego.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1,
gminy przeka˝à w∏aÊciwym starostom
dane i informacje oraz dokumentacj´,
dotyczàce pojazdów zarejestrowanych
w okresie obowiàzywania porozumieƒ
oraz wydanych w tym czasie uprawnieƒ
do kierowania pojazdami.

Art. 5. Dane lub informacje zgromadzone w cen-
tralnej ewidencji pojazdów oraz w central-
nej ewidencji kierowców mogà byç udo-
st´pniane przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
je˝eli w dniu zwrócenia si´ o ich udost´p-
nienie sà zawarte w tych ewidencjach.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3
ust. 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 lipca 1999 r.”;

8) art. 151 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298), który sta-
nowi:
„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-

szenia.”;
9) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,

przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2003 r.”; 
10) art. 31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie

ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy
— Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194), który stanowi:
„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które

wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,
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4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2002 r.”;

11) art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), który sta-
nowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-

dziernika 2001 r.”;
12) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andar-

merii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), który stanowi:
„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2002 r.”;
13) art. 110 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transpor-

cie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), który sta-
nowi:
„Art. 110. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2002 r., z tym ˝e rozdzia∏ 9 wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 listopada 2001 r., z wy-
jàtkiem art. 50, art. 68—75 i art. 80—82,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”;

14) art. 3—6 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1825), które stanowià:
„Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-

bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu 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∏no-

sprawnà przes∏anek okreÊlonych
w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”,

b) dodaje si´ ust. 6b w brzmieniu:
„6b. W przypadku gdy osoba niepe∏no-

sprawna posiada prawo jazdy lub
pozwolenie do kierowania tramwa-
jem, zespó∏ orzekajàcy o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci zawiadamia
o wydaniu orzeczenia organ w∏aÊci-
wy w sprawach wydawania upraw-
nieƒ do kierowania pojazdami.” 

Art. 4. 1. Osoba niepe∏nosprawna posiadajàca le-
gitymacj´ potwierdzajàcà uprawnienie
do niestosowania si´ do niektórych zna-
ków drogowych mo˝e u˝ywaç, 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. — 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) w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

2. Osob´, która posiada∏a uprawnienia rze-
czoznawcy w specjalnoÊciach zwiàza-
nych z technikà samochodowà na pod-
stawie przepisów zarzàdzania nr 11 Prze-
wodniczàcego Komitetu Nauki i Techniki
z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawach
ustalenia wykazu specjalnoÊci oraz okre-
Êlenia ministrów w∏aÊciwych do wyzna-
czania jednostek organizacyjnych
uprawnionych do wydawania ocen i opi-
nii i do ustanawiania rzeczoznawców
(Dz. Urz. KNT Nr 2, poz. 5) i zarzàdzenia
Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada
1970 r. w sprawie ustalenia jednostek or-
ganizacyjnych paƒstwowych i spo∏ecz-
nych uprawnionych do wydawania ocen
i opinii w zakresie rzeczoznawstwa
(Dz. Urz. MK Nr 32, poz. 224) uwa˝a si´
za spe∏niajàcà wymagania okreÊlone
w art. 79a ust. 1 pkt 6 ustawy, do dnia
31 grudnia 2004 r.

3. Osob´ w wieku od 17 do 18 lat, ubiega-
jàcà 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 uczestni-
czy, 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,
posiadajàcà Êwiadectwo kwalifikacji wy-
dane na podstawie art. 89 ust. 3 wspo-
mnianej ustawy, uwa˝a si´ za spe∏niajà-
ce wymagania okreÊlone w art. 115a
i 115b tej ustawy, do czasu up∏ywu termi-
nu wa˝noÊci badaƒ.

5. Osoba posiadajàca uprawnienia wyk∏a-
dowcy na podstawie przepisów obowià-
zujàcych w okresie od 1 stycznia 1992 r.
do 30 czerwca 1999 r. mo˝e prowadziç
szkolenie osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do kierowania pojazdami,
w zakresie posiadanych dotychczas
uprawnieƒ.

6. Przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏al-
noÊç gospodarczà przed wejÊciem w ˝y-
cie przepisów ustawy, w zakresie okre-
Êlonym przepisami art. 75a, 83, 102 lub
124a ustawy, o której mowa w art. 1,
uwa˝a si´ za posiadajàcego wymagane
zezwolenie przez okres jednego roku od
dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
okreÊlajàcych zasady wykonywania tej
dzia∏alnoÊci.



Dziennik Ustaw Nr 58 — 3787 — Poz. 515

7. Przedsi´biorc´ produkujàcego w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy blankiety: dowo-
dów rejestracyjnych, pozwoleƒ czaso-
wych, kart pojazdów, praw jazdy, pozwo-
leƒ do kierowania tramwajem i Êwia-
dectw kwalifikacji, a tak˝e znaki legaliza-
cyjne, nalepki kontrolne i karty pojazdów
na podstawie umowy zawartej z Mini-
strem 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 za-
warta 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 rejestra-
cyjne, wydane przed dniem 1 maja
2002 r., uwa˝a si´ za spe∏niajàce wyma-
gania art. 71 ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w zakresie zaopatrzenia w za-
legalizowane tablice rejestracyjne i na-
lepk´ kontrolnà.

10. Pojazdy zarejestrowane przed dniem
1 stycznia 1998 r. jako motocykle lub mo-
torowery uwa˝a si´ za spe∏niajàce kryte-
ria 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 mo-
wa w art. 1, nie dotyczy pojazdów zareje-
strowanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej przed dniem 1 stycznia 1998 r.

12. Przepisu art. 115b ust. 1 i 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, nie stosuje si´ w sto-
sunku do ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by
wojskowej kierujàcych pojazdami Si∏
Zbrojnych przez 3 lata od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy. W okresie tym Êwiadec-
two kwalifikacji wydaje ˝o∏nierzom, na
czas zasadniczej s∏u˝by wojskowej, do-
wódca jednostki wojskowej wed∏ug wzo-
ru okreÊlonego przez Ministra Obrony
Narodowej w drodze rozporzàdzenia,
które uwzgl´dni koniecznoÊç zapewnie-
nia zgodnoÊci tego dokumentu z wyma-
ganiami okreÊlonymi w obowiàzujàcych
przepisach.

13. OkreÊlonego w art. 80f ust. 2 pkt 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, wymogu posiada-
nia dowodu legalnego nabycia cz´Êci za-
montowanych w pojeêdzie nie stosuje si´
do pojazdów zarejestrowanych po raz
pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r.,
chyba ˝e cz´Êci zamontowane w pojeê-
dzie sà poszukiwane jako kradzione. 

Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienio-
nych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 24 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie, zachowujà moc przepisy wydane
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), któ-
ry 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., oraz art. 1 pkt 81
w zakresie art. 124a ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1
i ust. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2006 r.”;

15) art. 9 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia

2002 r.”;

16) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200,
poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-

nia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz
art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

17) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:
„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

18) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie usta-
wy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stano-
wi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca

2002 r., z wyjàtkiem:
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1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia,

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

19) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który sta-
nowi:
„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego przepro-
wadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem
kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

20) art. 2 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1524), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;

21) art. 39 i 40 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671), które stanowià:
„Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonaw-

czych na podstawie upowa˝nieƒ zawar-
tych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 12 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝y-
cie, zachowujà moc przepisy wykonawcze
wydane na podstawie dotychczasowych
upowa˝nieƒ ustawy, o której mowa
w art. 34.

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z wyjàtkiem art. 16 ust. 1 pkt 5
i art. 23 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

22) art. 3—5 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz
o zmianie ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1825), które sta-
nowià:
„Art. 3. 1. Przepisu art. 1 pkt 3 lit. a nie stosuje si´

do pojazdów zarejestrowanych przed
dniem 1 stycznia 1988 r.

2. Do pojazdów zarejestrowanych w okre-
sie od dnia 1 stycznia 1988 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. wymóg okreÊlony
w art. 1 pkt 3 lit. a stosuje si´ od dnia
1 stycznia 2004 r.

Art. 4. 1. Do dnia 30 czerwca 2006 r. Êwiadectwa
potwierdzajàce zgodnoÊç stosowanych
metod badawczych oraz posiadanych
warunków lokalowych ze szczegó∏owy-
mi warunkami przeprowadzania badaƒ
psychologicznych wydajà jednostki ba-
dawczo-rozwojowe, jednostki organiza-
cyjne szkó∏ wy˝szych lub placówki na-
ukowe Polskiej Akademii Nauk.

2. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym
wymogiem uzyskania zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 124a Prawa o ruchu
drogowym, jest Êwiadectwo, o którym
mowa w ust. 1.

3. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym
wymogiem, jaki powinna spe∏niaç oso-
ba uprawniona do przeprowadzania ba-
daƒ psychologicznych i orzekania w za-
kresie zdolnoÊci do prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, o której mowa
w art. 124a Prawa o ruchu drogowym,
jest osoba, która:
1) posiada dyplom ukoƒczenia wy˝szych

studiów psychologicznych;
2) odb´dzie co najmniej dwutygodniowà

praktyk´ w zakresie psychologicznych
badaƒ kierowców w jednostce, o któ-
rej mowa w ust. 1, lub ukoƒczy z wyni-
kiem pozytywnym kurs organizowany
przez Polskie Towarzystwo Psycholo-
giczne.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3
lit. a, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

23) art. 11 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego w latach 1999—2002 oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1826), który stano-
wi:
„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2003 r., z wyjàtkiem art. 5, który wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏o-
szenia.”;

24) art. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o us∏ugach detektywistycznych oraz usta-
wy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 238,
poz. 2021), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia

2003 r.”;
25) art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie

ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 7, poz. 79), który stanowi:
„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia

miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym ustawa zosta∏a og∏oszona, z wy-
jàtkiem:
1) art. 1 pkt 44 lit. b, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 lipca 2003 r.;
2) art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczàcym

art. 10b ust. 3—5, pkt 15, pkt 16, pkt 18,
pkt 24 w zakresie dotyczàcym art. 32
ust. 1 pkt 4 oraz art. 3—5, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 2, 7 i 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia
1 stycznia 2003 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach
publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki do-
puszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania
w stosunku do osób kierujàcych pojazdami i innych
uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogo-
wego.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do ruchu od-
bywajàcego si´ poza drogami publicznymi, je˝eli jest
to konieczne dla unikni´cia zagro˝enia bezpieczeƒstwa
uczestników tego ruchu.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) „droga” — wydzielony pas terenu sk∏adajàcy si´
z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych1)

lub drogi dla rowerów2), ∏àcznie z torowiskiem po-
jazdów szynowych znajdujàcym si´ w obr´bie tego
pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojaz-
dów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub p´dze-
nia zwierzàt;

2)3) „droga twarda” — drog´ z jezdnià o nawierzchni
bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej
lub brukowcowej oraz z p∏yt betonowych lub ka-
mienno-betonowych, je˝eli d∏ugoÊç nawierzchni
przekracza 20 m; inne drogi sà drogami gruntowy-
mi;

3) „autostrada” — drog´ dwujezdniowà, oznaczonà
odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie
dopuszcza si´ ruchu poprzecznego, przeznaczonà
tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które
na równej, poziomej jezdni mogà rozwinàç pr´d-
koÊç co najmniej 40 km/h, w tym równie˝ w razie
ciàgni´cia przyczep;

4) „droga ekspresowa” — drog´ dwu- lub jednojez-
dniowà, oznaczonà odpowiednimi znakami drogo-
wymi, na której skrzy˝owania wyst´pujà wyjàtko-
wo, przeznaczonà tylko do ruchu pojazdów samo-
chodowych;

5)4) „droga dla rowerów” — drog´ lub jej cz´Êç prze-
znaczonà do ruchu rowerów jednoÊladowych,
oznaczonà odpowiednimi znakami drogowymi;

6)5) „jezdnia” — cz´Êç drogi przeznaczonà do ruchu
pojazdów; okreÊlenie to nie dotyczy torowisk wy-
dzielonych z jezdni;

7) „pas ruchu” — ka˝dy z pod∏u˝nych pasów jezdni
wystarczajàcy do ruchu jednego rz´du pojazdów
wieloÊladowych, oznaczony lub nieoznaczony zna-
kami drogowymi;

8) „pobocze” — cz´Êç drogi przyleg∏à do jezdni, która
mo˝e byç przeznaczona do ruchu pieszych lub nie-
których pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierz-
chem lub p´dzenia zwierzàt;

9) „chodnik” — cz´Êç drogi przeznaczonà do ruchu
pieszych;

10) „skrzy˝owanie” — przeci´cie si´ w jednym pozio-
mie dróg majàcych jezdni´, ich po∏àczenie lub roz-
widlenie, ∏àcznie z powierzchniami utworzonymi
przez takie przeci´cia, po∏àczenia lub rozwidlenia;
okreÊlenie to nie dotyczy przeci´cia, po∏àczenia lub
rozwidlenia drogi twardej z drogà gruntowà lub
stanowiàcà dojazd do obiektu znajdujàcego si´
przy drodze;

11)6) „przejÊcie dla pieszych” — powierzchni´ jezdni,
drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczonà do
przechodzenia przez pieszych, oznaczonà odpo-
wiednimi znakami drogowymi;

12) „przejazd dla rowerzystów” — powierzchni´ jezd-
ni lub torowiska przeznaczonà do przeje˝d˝ania
przez rowerzystów, oznaczonà odpowiednimi zna-
kami drogowymi;

13) „przystanek” — miejsce zatrzymywania si´ pojaz-
dów transportu publicznego, oznaczone odpo-
wiednimi znakami drogowymi;

14) „tunel” — budowl´ na drodze, oznaczonà odpo-
wiednimi znakami drogowymi;

15) „obszar zabudowany” — obszar oznaczony odpo-
wiednimi znakami drogowymi;

16) „strefa zamieszkania” — obszar obejmujàcy drogi
publiczne lub inne drogi, na którym obowiàzujà
szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy
i wyjazdy oznaczone sà odpowiednimi znakami
drogowymi;

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 marca 2003 r. (poz. 515)

USTAWA

z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 8 ustawy z dnia

6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz
z 2002 r. Nr 216, poz. 1825), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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17) „uczestnik ruchu” — pieszego, kierujàcego, a tak˝e
inne osoby przebywajàce w pojeêdzie lub na pojeê-
dzie znajdujàcym si´ na drodze;

18) „pieszy” — osob´ znajdujàcà si´ poza pojazdem na
drodze i niewykonujàcà na niej robót lub czynnoÊci
przewidzianych odr´bnymi przepisami; za piesze-
go uwa˝a si´ równie˝ osob´ prowadzàcà, ciàgnàcà
lub pchajàcà rower, motorower, motocykl, wózek
dzieci´cy, podr´czny lub inwalidzki, osob´ poru-
szajàcà si´ w wózku inwalidzkim, a tak˝e osob´
w wieku do 10 lat kierujàcà rowerem pod opiekà
osoby doros∏ej;

19) „kolumna pieszych” — zorganizowanà grup´ pie-
szych prowadzonà przez kierownika lub dowódc´;

20) „kierujàcy” — osob´, która kieruje pojazdem lub
zespo∏em pojazdów, a tak˝e osob´, która prowadzi
kolumn´ pieszych, jedzie wierzchem albo p´dzi
zwierz´ta pojedynczo lub w stadzie;

21) „kierowca” — osob´ uprawnionà do kierowania
pojazdem silnikowym;

22) „szczególna ostro˝noÊç” — ostro˝noÊç polegajàcà
na zwi´kszeniu uwagi i dostosowaniu zachowania
uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmienia-
jàcych si´ na drodze, w stopniu umo˝liwiajàcym
odpowiednio szybkie reagowanie;

23)7) „ustàpienie pierwszeƒstwa” — powstrzymanie
si´ od ruchu, je˝eli ruch móg∏by zmusiç innego kie-
rujàcego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo
istotnej zmiany pr´dkoÊci, a pieszego — do zatrzy-
mania si´, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) „ruch kierowany” — ruch otwierany i zamykany za
pomocà sygnalizacji Êwietlnej albo przez upraw-
nionà osob´;

25) „niedostateczna widocznoÊç” — widocznoÊç wy-
st´pujàcà od zmierzchu do Êwitu, a tak˝e w warun-
kach zmniejszonej przejrzystoÊci powietrza od Êwi-
tu do zmierzchu;

26) „wymijanie” — przeje˝d˝anie (przechodzenie)
obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszajàcego
si´ w przeciwnym kierunku;

27) „omijanie” — przeje˝d˝anie (przechodzenie) obok
nieporuszajàcego si´ pojazdu, uczestnika ruchu
lub przeszkody;

28) „wyprzedzanie” — przeje˝d˝anie (przechodzenie)
obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszajàcego
si´ w tym samym kierunku;

29) „zatrzymanie pojazdu” — unieruchomienie pojaz-
du niewynikajàce z warunków lub przepisów ruchu
drogowego, trwajàce nie d∏u˝ej ni˝ 1 minut´, oraz
ka˝de unieruchomienie pojazdu wynikajàce z tych
warunków lub przepisów;

30) „postój pojazdu” — unieruchomienie pojazdu nie-
wynikajàce z warunków lub przepisów ruchu dro-
gowego, trwajàce d∏u˝ej ni˝ 1 minut´;

31) „pojazd” — Êrodek transportu przeznaczony do po-
ruszania si´ po drodze oraz maszyn´ lub urzàdze-
nie do tego przystosowane;

32) „pojazd silnikowy” — pojazd wyposa˝ony w silnik,
z wyjàtkiem motoroweru i pojazdu szynowego;

33) „pojazd samochodowy” — pojazd silnikowy, które-
go konstrukcja umo˝liwia jazd´ z pr´dkoÊcià prze-
kraczajàcà 25 km/h; okreÊlenie to nie obejmuje cià-
gnika rolniczego;

34) „pojazd wolnobie˝ny” — pojazd silnikowy, którego
konstrukcja ogranicza pr´dkoÊç jazdy do 25 km/h,
z wy∏àczeniem ciàgnika rolniczego;

35) „pojazd cz∏onowy” — zespó∏ pojazdów sk∏adajàcy
si´ z pojazdu silnikowego z∏àczonego z naczepà;

36) „pojazd specjalny” — pojazd samochodowy lub
przyczep´, konstrukcyjnie nieprzeznaczone do
przewozu osób lub ∏adunków;

37)8) „pojazd u˝ywany do celów specjalnych” — po-
jazd samochodowy przystosowany w sposób
szczególny do przewozu osób lub ∏adunków, u˝y-
wany przez Si∏y Zbrojne, Policj´, Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Stra˝
Granicznà, kontrol´ skarbowà, S∏u˝b´ Celnà, jed-
nostki ochrony przeciwpo˝arowej, Inspekcj´ Trans-
portu Drogowego i S∏u˝b´ Wi´ziennà;

38) „pojazd uprzywilejowany” — pojazd wysy∏ajàcy
sygna∏y Êwietlne w postaci niebieskich Êwiate∏ b∏y-
skowych i jednoczeÊnie sygna∏y dêwi´kowe
o zmiennym tonie, jadàcy z w∏àczonymi Êwiat∏ami
mijania lub drogowymi; okreÊlenie to obejmuje
równie˝ pojazdy jadàce w kolumnie, na której po-
czàtku i na koƒcu znajdujà si´ pojazdy uprzywilejo-
wane wysy∏ajàce dodatkowo sygna∏y Êwietlne
w postaci czerwonego Êwiat∏a b∏yskowego;

39) „pojazd zabytkowy” — pojazd, który na podstawie
odr´bnych przepisów zosta∏ wpisany do rejestru
zabytków lub uj´ty w centralnej ewidencji dóbr kul-
tury;

40) „samochód osobowy” — pojazd samochodowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wi´-
cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kierowcà oraz ich baga˝u;

41) „autobus” — pojazd samochodowy przeznaczony
konstrukcyjnie do przewozu wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcz-
nie z kierowcà;

41a)9) „autobus szkolny” — autobus przeznaczony do
przewozu dzieci do szko∏y, barwy pomaraƒczowej,
oznaczony z przodu i z ty∏u prostokàtnymi tablica-
mi barwy bia∏ej, z napisem barwy czarnej „autobus
szkolny”;

42) „samochód ci´˝arowy” — pojazd samochodowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ∏adun-
ków; okreÊlenie to obejmuje równie˝ samochód
ci´˝arowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ∏adunków i osób w liczbie od 4 do 9
∏àcznie z kierowcà;

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia

23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu dro-
gowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy — Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1825), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 17 stycznia 2003 r.

9) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. f ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.
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43) „taksówka” — pojazd samochodowy odpowiednio
wyposa˝ony i oznaczony, przeznaczony do przewo-
zu za ustalonà na podstawie taksometru op∏atà:
a) osób w liczbie nie wi´kszej ni˝ 9 ∏àcznie z kierow-

cà oraz ich baga˝u podr´cznego (taksówka oso-
bowa),

b) ∏adunków o masie nieprzekraczajàcej 2,5 t (tak-
sówka baga˝owa);

44) „ciàgnik rolniczy” — pojazd silnikowy skonstru-
owany do u˝ywania ∏àcznie ze sprz´tem do prac
rolnych, leÊnych lub ogrodniczych; ciàgnik taki mo-
˝e byç równie˝ przystosowany do ciàgni´cia przy-
czep oraz do prac ziemnych;

45) „motocykl” — pojazd samochodowy jednoÊlado-
wy lub z bocznym wózkiem — wieloÊladowy;

46) „motorower” — pojazd jednoÊladowy lub dwuÊla-
dowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemno-
Êci skokowej nieprzekraczajàcej 50 cm3, którego
konstrukcja ogranicza pr´dkoÊç jazdy do 45 km/h;

47) „rower” — pojazd jednoÊladowy lub wieloÊladowy
poruszany si∏à mi´Êni osoby jadàcej tym pojazdem;

48) „wózek inwalidzki” — pojazd konstrukcyjnie prze-
znaczony do poruszania si´ osoby niepe∏nospraw-
nej, nap´dzany si∏à mi´Êni lub za pomocà silnika,
którego konstrukcja ogranicza pr´dkoÊç jazdy do
pr´dkoÊci pieszego;

49) „zespó∏ pojazdów” — pojazdy z∏àczone ze sobà
w celu poruszania si´ po drodze jako ca∏oÊç; nie
dotyczy to pojazdów z∏àczonych w celu holowania;

50) „przyczepa” — pojazd bez silnika, przystosowany
do ∏àczenia go z innym pojazdem;

51) „przyczepa lekka” — przyczep´, której dopuszczal-
na masa ca∏kowita nie przekracza 750 kg;

52) „naczepa” — przyczep´, której cz´Êç spoczywa na
pojeêdzie silnikowym i obcià˝a ten pojazd;

53) „masa w∏asna” — mas´ pojazdu z jego normalnym
wyposa˝eniem, paliwem, olejami, smarami i cie-
czami w iloÊciach nominalnych, bez kierujàcego;

54)10) „dopuszczalna masa ca∏kowita” — najwi´kszà
okreÊlonà w∏aÊciwymi warunkami technicznymi
mas´ pojazdu obcià˝onego osobami i ∏adunkiem,
dopuszczonego do poruszania si´ po drodze;

55) „rzeczywista masa ca∏kowita” — mas´ pojazdu
∏àcznie z masà znajdujàcych si´ na nim rzeczy
i osób;

56)11) „dopuszczalna ∏adownoÊç” — najwi´kszà mas´
∏adunku i osób, jakà mo˝e przewoziç pojazd, która
stanowi ró˝nic´ dopuszczalnej masy ca∏kowitej
i masy w∏asnej pojazdu;

57) „nacisk osi” — sum´ nacisków, jakà na drog´ wy-
wierajà ko∏a znajdujàce si´ na jednej osi.

DZIA¸ II

Ruch drogowy

Rozdzia∏ 1

Zasady ogólne

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujàca
si´ na drodze sà obowiàzani zachowaç ostro˝noÊç albo
gdy ustawa tego wymaga — szczególnà ostro˝noÊç,
unikaç wszelkiego dzia∏ania, które mog∏oby spowodo-
waç zagro˝enie bezpieczeƒstwa lub porzàdku ruchu
drogowego, ruch ten utrudniç albo w zwiàzku z ruchem
zak∏óciç spokój lub porzàdek publiczny oraz naraziç ko-
gokolwiek na szkod´. Przez dzia∏anie rozumie si´ rów-
nie˝ zaniechanie.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do osoby
znajdujàcej si´ w pobli˝u drogi, je˝eli jej zachowanie
mog∏oby pociàgnàç za sobà skutki, o których mowa
w tym przepisie.

3. Je˝eli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodo-
wa∏a jednak zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego, jest obowiàzana przedsi´wziàç niezb´dne Êrod-
ki w celu niezw∏ocznego usuni´cia zagro˝enia, a gdyby
nie mog∏a tego uczyniç, powinna o zagro˝eniu uprze-
dziç innych uczestników ruchu.

Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujàca si´
na drodze majà prawo liczyç, ̋ e inni uczestnicy tego ru-
chu przestrzegajà przepisów ruchu drogowego, chyba
˝e okolicznoÊci wskazujà na mo˝liwoÊç odmiennego
ich zachowania.

Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujàca
si´ na drodze sà obowiàzani stosowaç si´ do poleceƒ
i sygna∏ów dawanych przez osoby kierujàce ruchem
lub uprawnione do jego kontroli, sygna∏ów Êwietlnych
oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z prze-
pisów ustawy wynika inny sposób zachowania ni˝ na-
kazany przez te osoby, sygna∏y Êwietlne lub znaki dro-
gowe.

2. Polecenia i sygna∏y dawane przez osoby kierujà-
ce ruchem lub uprawnione do jego kontroli majà
pierwszeƒstwo przed sygna∏ami Êwietlnymi i znakami
drogowymi.

3. Sygna∏y Êwietlne majà pierwszeƒstwo przed zna-
kami drogowymi regulujàcymi pierwszeƒstwo przejaz-
du.

Art. 6. 1. Polecenia lub sygna∏y mo˝e dawaç uczest-
nikowi ruchu lub innej osobie znajdujàcej si´ na dro-
dze:

1) policjant;

2)12) ˝o∏nierz ̊ andarmerii Wojskowej lub wojskowego
organu porzàdkowego, zabezpieczajàcy przemarsz

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.

———————
12) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 63 pkt 1 ustawy z dnia

24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
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lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji
zwiàzanej z ratowaniem ˝ycia lub mienia;

3)13) funkcjonariusz Stra˝y Granicznej w strefie nad-
granicznej;

3a)14) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego; 

3b)15) umundurowany inspektor kontroli skarbowej
lub funkcjonariusz celny;

4) pracownik kolejowy na przejeêdzie kolejowym;

5) pracownik zarzàdu drogi lub inna osoba wykonujà-
ca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodà zarzà-
du drogi;

6) osoba nadzorujàca bezpieczne przejÊcie dzieci
przez jezdni´, w wyznaczonym miejscu;

7)16) kierujàcy autobusem szkolnym w miejscach po-
stoju zwiàzanych z wsiadaniem lub wysiadaniem
dzieci.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, po-
winny byç ∏atwo rozpoznawalne i widoczne z dosta-
tecznej odleg∏oÊci, zarówno w dzieƒ, jak i w nocy.

3.17) Przepis ust. 2 w zakresie ∏atwej rozpoznawal-
noÊci:

1) dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko po-
za obszarem zabudowanym;

2) nie dotyczy kierujàcego autobusem szkolnym, je˝e-
li sygna∏ do zatrzymania innych pojazdów dawany
jest przez t´ osob´ bez wychodzenia z odpowied-
nio oznaczonego pojazdu.

4.17) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia bez-
pieczeƒstwa i porzàdku w trakcie kierowania ruchem
drogowym oraz sprawnego wykonywania czynnoÊci
w tym zakresie:

1) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ i spo-
sób kierowania ruchem drogowym;

2) mo˝e upowa˝niç, w drodze rozporzàdzenia, inne
osoby do wykonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, oraz okreÊliç okolicznoÊci, szczegó∏o-
we warunki i sposób wykonywania tych czynnoÊci.

Art. 7. 1. Znaki i sygna∏y drogowe wyra˝ajà ostrze-
˝enia, zakazy, nakazy lub informacje.

2.18) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu i mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumie-
niu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci koniecznoÊç dostosowania sygna∏ów
drogowych do postanowieƒ umów mi´dzynarodo-
wych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, znaki i sygna-
∏y obowiàzujàce w ruchu drogowym, ich znaczenie i za-
kres obowiàzywania.

3.18) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
czytelnoÊci i zrozumia∏oÊci znaków i sygna∏ów drogo-
wych dla uczestników ruchu drogowego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki tech-
niczne dla znaków i sygna∏ów drogowych oraz urzà-
dzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, a tak˝e wa-
runki ich umieszczania na drogach. 

Art. 8.19) 1.20) Osoba niepe∏nosprawna o obni˝onej
sprawnoÊci ruchowej, kierujàca pojazdem samocho-
dowym oznaczonym kartà parkingowà mo˝e nie stoso-
waç si´ do niektórych znaków drogowych dotyczàcych
zakazu ruchu lub postoju, w zakresie okreÊlonym prze-
pisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.

2.20) Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do:

1) kierujàcego pojazdem przewo˝àcego osob´ o obni-
˝onej sprawnoÊci ruchowej;

2) pracowników placówek zajmujàcych si´ opiekà, re-
habilitacjà lub edukacjà osób niepe∏nosprawnych
pozostajàcych pod opiekà tych placówek.

3. Karta parkingowa powinna byç umieszczona za
przednià szybà pojazdu samochodowego w sposób
umo˝liwiajàcy jej odczytanie.

4. Kart´ parkingowà wydaje osobie niepe∏no-
sprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci ustalonej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.

5.21) Kart´ parkingowà osobie, o której mowa
w ust. 1, wydaje si´ na podstawie, wydanego przez ze-
spó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, orze-
czenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub
lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci o przyczynie nie-
pe∏nosprawnoÊci z kodu R lub N lub na podstawie orze-
czenia wydanego przez organy rentowe równowa˝ne-
go na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami
o niepe∏nosprawnoÊci.

———————
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
14) Dodany przez art. 101 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

15) Dodany przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.
o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r. 

16) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia

20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 79), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lu-
tego 2003 r. 

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 20. 
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5a.22) W przypadku osób niepe∏nosprawnych po-
siadajàcych orzeczenia zaliczajàce do stopnia lekkiego
kart´ parkingowà wydaje si´ na podstawie orzeczenia,
wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3
pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.23)).
W przypadku orzeczeƒ wydanych przez organy rento-
we równowa˝nych z orzeczeniami o stopniu lekkim,
w których nie okreÊlono przyczyny niepe∏nosprawno-
Êci, kart´ parkingowà wydaje si´ na podstawie orzecze-
nia, wraz z zaÊwiadczeniem lekarskim potwierdzajà-
cym ograniczenie sprawnoÊci ruchowej.

5b.22) Kart´ parkingowà placówkom zajmujàcym
si´ opiekà, rehabilitacjà lub edukacjà osób niepe∏no-
sprawnych wydaje starosta.

6. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w stosun-
ku do kierujàcych pojazdami zaopatrzonymi w kart´
parkingowà wydanà za granicà.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór karty parkingowej, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci koniecznoÊç ujednolicenia wzoru karty par-
kingowej z rozwiàzaniami przyj´tymi w krajach eu-
ropejskich, w celu umo˝liwienia korzystania oso-
bom niepe∏nosprawnym z ulg i przywilejów w ru-
chu drogowym, okreÊlonych w przepisach prawa
krajowego;

1a)24) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla
placówek, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

2) wysokoÊç op∏at za wydanie karty parkingowej,
uwzgl´dniajàc koszty zwiàzane z jej wydaniem
i dystrybucjà.

8.25) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego i ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaj placówek zajmujàcych si´ opiekà, rehabilitacjà lub
edukacjà osób niepe∏nosprawnych uprawnionych do
uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania 
tym placówkom karty parkingowej, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie wydawania karty w∏aÊciwym pla-
cówkom.

Art. 8a. (skreÊlony).26)

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujàca si´
na drodze sà obowiàzani u∏atwiç przejazd pojazdu
uprzywilejowanego, w szczególnoÊci przez niezw∏ocz-
ne usuni´cie si´ z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzy-
manie si´.

Art. 10.27) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu sprawuje nadzór nad zarzàdzaniem ruchem na dro-
gach krajowych.

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarzàdzaniem
ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych oraz na drogach publicznych po∏o˝onych
w miastach na prawach powiatu i w mieÊcie sto∏ecz-
nym Warszawie.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad28) zarzàdza ruchem na drogach krajowych, z za-
strze˝eniem ust. 6.

4. Marsza∏ek województwa zarzàdza ruchem na
drogach wojewódzkich, z zastrze˝eniem ust. 6.

5. Starosta zarzàdza ruchem na drogach powiato-
wych i gminnych, z zastrze˝eniem ust. 6.

6.29) Prezydent miasta zarzàdza ruchem na drogach
publicznych po∏o˝onych w miastach na prawach po-
wiatu, z wyjàtkiem autostrad i dróg ekspresowych.

7. Zarzàdzanie ruchem na drogach w strefie za-
mieszkania, z wyjàtkiem dróg publicznych, nale˝y do
podmiotów zarzàdzajàcych tymi drogami.

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad28) mo˝e powierzyç zadania w zakresie zarzàdza-
nia ruchem na drogach krajowych marsza∏kowi woje-
wództwa.

9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowy-
mi i gminnymi sà drogi publiczne okreÊlone zgodnie
z przepisami o drogach publicznych.

10. Organy sprawujàce nadzór nad zarzàdzaniem
ruchem na drogach mogà nakazaç zmian´ organizacji

———————
22) Dodany przez  art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 20. 
23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. 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, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79. 

24) Dodany przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 20.

25) Dodany przez art. 6 pkt 5 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 20.

———————
26) Dodany przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia

2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.,
a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 2 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.

28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 43 pkt 2 ustawy z dnia
1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowa-
niu centralnych organów administracji rzàdowej i jedno-
stek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek sa-
morzàdu terytorialnego w latach 1999—2002 oraz  niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1826), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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ruchu ze wzgl´du na wa˝ny interes ogólnospo∏eczny
lub koniecznoÊç zapewnienia ruchu tranzytowego.

11.30) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, ma-
jàc na uwadze koniecznoÊç ochrony dróg przed znisz-
czeniem oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa ruchu
w okresie zwi´kszonego nat´˝enia ruchu pojazdów
osobowych, mo˝e wprowadziç, w drodze rozporzàdze-
nia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na dro-
gach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12.30) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci:

1) koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa wszyst-
kim uczestnikom ruchu drogowego,

2) potrzeb´ efektywnego wykorzystania dróg publicz-
nych,

3) potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej,

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki zarzàdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzàdzaniem.

Rozdzia∏ 2

Ruch pieszych

Art. 11. 1.31) Pieszy jest obowiàzany korzystaç
z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku
— z pobocza. Je˝eli nie ma pobocza lub czasowo nie
mo˝na z niego korzystaç, pieszy mo˝e korzystaç z jezd-
ni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbli˝ej jej
kraw´dzi i ust´powania miejsca nadje˝d˝ajàcemu po-
jazdowi.

2. Pieszy idàcy po poboczu lub jezdni jest obowià-
zany iÊç lewà stronà drogi.

3. Piesi idàcy jezdnià sà obowiàzani iÊç jeden za
drugim. Na drodze o ma∏ym ruchu, w warunkach do-
brej widocznoÊci, dwóch pieszych mo˝e iÊç obok sie-
bie.

4.32) Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowe-
rów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub
pobocza albo niemo˝noÊci korzystania z nich. Pieszy,
z wyjàtkiem osoby niepe∏nosprawnej, korzystajàc z tej
drogi, jest obowiàzany ustàpiç miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ w strefie za-
mieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z ca∏ej szero-
koÊci drogi i ma pierwszeƒstwo przed pojazdem.

Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjàtkiem pieszych
w wieku do 10 lat, mo˝e si´ poruszaç tylko prawà stro-
nà jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idàcych jezdnià w kolumnie obok
siebie nie mo˝e przekraczaç 4, a w kolumnie wojskowej
— 6, pod warunkiem ̋ e kolumna nie zajmuje wi´cej ni˝
po∏owy szerokoÊci jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogà iÊç w kolumnie tyl-
ko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby
pe∏noletniej.

5. D∏ugoÊç kolumny pieszych nie mo˝e przekraczaç
50 m. Odleg∏oÊç mi´dzy kolumnami nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 100 m.

6. Je˝eli przemarsz kolumny pieszych odbywa si´
w warunkach niedostatecznej widocznoÊci: 

1) pierwszy i ostatni z idàcych z lewej strony sà obo-
wiàzani nieÊç latarki:
a) pierwszy — ze Êwiat∏em bia∏ym, skierowanym

do przodu,
b) ostatni — ze Êwiat∏em czerwonym, skierowa-

nym do ty∏u;

2) w kolumnie o d∏ugoÊci przekraczajàcej 20 m idàcy
po lewej stronie z przodu i z ty∏u sà obowiàzani u˝y-
waç elementów odblaskowych odpowiadajàcych
w∏aÊciwym warunkom technicznym, a ponadto
idàcy po lewej stronie sà obowiàzani nieÊç dodat-
kowe latarki ze Êwiat∏em bia∏ym, rozmieszczone
w taki sposób, aby odleg∏oÊç mi´dzy nimi nie prze-
kracza∏a 10 m;

3) Êwiat∏o latarek powinno byç widoczne z odleg∏oÊci
co najmniej 150 m.

7. Zabrania si´:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mg∏y;
zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub poli-
cyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat
w warunkach niedostatecznej widocznoÊci;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez
osob´ w wieku poni˝ej 18 lat.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodzàc przez jezdni´ lub to-
rowisko, jest obowiàzany zachowaç szczególnà ostro˝-
noÊç oraz, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, korzystaç z przej-
Êcia dla pieszych. Pieszy znajdujàcy si´ na tym przej-
Êciu ma pierwszeƒstwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdni´ poza przejÊciem dla
pieszych jest dozwolone, gdy odleg∏oÊç od przejÊcia
przekracza 100 m. Je˝eli jednak skrzy˝owanie znajduje
si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m od wyznaczonego
przejÊcia, przechodzenie jest dozwolone równie˝ na
tym skrzy˝owaniu.

3. Przechodzenie przez jezdni´ poza przejÊciem dla
pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tyl-
ko pod warunkiem, ˝e nie spowoduje zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.
Pieszy jest obowiàzany ustàpiç pierwszeƒstwa pojaz-
dom i do przeciwleg∏ej kraw´dzi jezdni iÊç drogà naj-
krótszà, prostopadle do osi jezdni.

———————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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4. Je˝eli na drodze znajduje si´ przejÊcie nadziem-
ne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiàza-
ny korzystaç z niego, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujez-
dniowej lub po której kursujà tramwaje po torowisku
wyodr´bnionym z jezdni, pieszy przechodzàc przez
jezdni´ lub torowisko jest obowiàzany korzystaç tylko
z przejÊcia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodr´bnione
z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego prze-
znaczonym.

7. Je˝eli wysepka dla pasa˝erów na przystanku ko-
munikacji publicznej ∏àczy si´ z przejÊciem dla pie-
szych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone
tylko po tym przejÊciu.

8. Je˝eli przejÊcie dla pieszych wyznaczone jest na
drodze dwujezdniowej, przejÊcie na ka˝dej jezdni uwa-
˝a si´ za przejÊcie odr´bne. Przepis ten stosuje si´ od-
powiednio do przejÊcia dla pieszych w miejscu, w któ-
rym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepkà lub za po-
mocà innych urzàdzeƒ na jezdni.

Art. 14. Zabrania si´:

1) wchodzenia na jezdni´:
a) bezpoÊrednio przed jadàcy pojazd, w tym rów-

nie˝ na przejÊciu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczajà-

cej widocznoÊç drogi;

2) przechodzenia przez jezdni´ w miejscu o ograniczo-
nej widocznoÊci drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania si´ bez uza-
sadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez
jezdni´ lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdni´;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub pó∏zapo-
ry sà opuszczone lub opuszczanie ich rozpocz´to;

7) przechodzenia przez jezdni´ w miejscu, w którym
urzàdzenie zabezpieczajàce lub przeszkoda oddzie-
lajà drog´ dla pieszych1) albo chodnik od jezdni,
bez wzgl´du na to, po której stronie jezdni one si´
znajdujà.

Art. 15. Przepisów art. 11—14 nie stosuje si´ w ra-
zie zamkni´cia ruchu pojazdów na drodze.

Rozdzia∏ 3

Ruch pojazdów

Oddzia∏ 1

Zasady ogólne

Art. 16. 1. Kierujàcego pojazdem obowiàzuje ruch
prawostronny.

2. Kierujàcy pojazdem, korzystajàc z drogi dwujez-
dniowej, jest obowiàzany jechaç po prawej jezdni; do

jezdni tych nie wlicza si´ jezdni przeznaczonej do do-
jazdu do nieruchomoÊci po∏o˝onej przy drodze.

3. Kierujàcy pojazdem, korzystajàc z jezdni dwukie-
runkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest
obowiàzany zajmowaç pas ruchu znajdujàcy si´ na
prawej po∏owie jezdni.

4. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany jechaç mo˝-
liwie blisko prawej kraw´dzi jezdni. Je˝eli pasy ruchu
na jezdni sà wyznaczone, nie mo˝e zajmowaç wi´cej
ni˝ jednego pasa.

5.33) Kierujàcy pojazdem zaprz´gowym, rowerem,
motorowerem, wózkiem r´cznym oraz osoba prowa-
dzàca pojazd nap´dzany silnikiem sà obowiàzani poru-
szaç si´ po poboczu, chyba ̋ e nie nadaje si´ ono do jaz-
dy lub ruch pojazdu utrudnia∏by ruch pieszych.

6.33) Kierujàcy pojazdem znajdujàcym si´ na cz´Êci
jezdni, po której je˝d˝à pojazdy szynowe, jest obowià-
zany ustàpiç miejsca nadje˝d˝ajàcemu pojazdowi szy-
nowemu.

Oddzia∏ 2

W∏àczanie si´ do ruchu

Art. 17. 1. W∏àczanie si´ do ruchu nast´puje przy
rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu si´
niewynikajàcym z warunków lub przepisów ruchu dro-
gowego oraz przy wje˝d˝aniu:

1) na drog´ z nieruchomoÊci, z obiektu przydro˝nego
lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nieb´dàcej
drogà publicznà oraz ze strefy zamieszkania;

2) na drog´ z pola lub na drog´ twardà z drogi grun-
towej;

3)34) na jezdni´ z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu
dla pojazdów powolnych;

3a)35) na jezdni´ lub pobocze z drogi dla rowerów,
z wyjàtkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów;

4) pojazdem szynowym — na drog´ z zajezdni lub na
jezdni´ z p´tli.

2. Kierujàcy pojazdem, w∏àczajàc si´ do ruchu, jest
obowiàzany zachowaç szczególnà ostro˝noÊç oraz
ustàpiç pierwszeƒstwa innemu pojazdowi lub uczest-
nikowi ruchu.

Art. 18. 1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do
oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbuso-
wego) na obszarze zabudowanym, jest obowiàzany
zmniejszyç pr´dkoÊç, a w razie potrzeby zatrzymaç si´,
aby umo˝liwiç kierujàcemu autobusem (trolejbusem)
w∏àczenie si´ do ruchu, je˝eli kierujàcy takim pojazdem
sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ru-
chu lub wjechania z zatoki na jezdni´.

———————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
35) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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2. Kierujàcy autobusem (trolejbusem), o którym
mowa w ust. 1, mo˝e wjechaç na sàsiedni pas ruchu
lub na jezdni´ dopiero po upewnieniu si´, ˝e nie spo-
woduje to zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go.

Art. 18a.36) 1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do
miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiàzany:

1) zatrzymaç si´, o ile kierujàcy tym autobusem poda∏
sygna∏ zatrzymania;

2) zmniejszyç pr´dkoÊç, a w razie potrzeby zatrzymaç
si´, aby umo˝liwiç kierujàcemu tym autobusem
wjazd na jezdni´ lub sàsiedni pas ruchu, o ile sy-
gnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

2. Kierujàcy autobusem szkolnym w sytuacji, o któ-
rej mowa w ust. 1, mo˝e wjechaç na sàsiedni pas ru-
chu lub jezdni´ dopiero po upewnieniu si´, ˝e nie spo-
woduje to zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go.

Oddzia∏ 3

Pr´dkoÊç i hamowanie

Art. 19. 1. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany je-
chaç z pr´dkoÊcià zapewniajàcà panowanie nad pojaz-
dem, z uwzgl´dnieniem warunków, w jakich ruch si´
odbywa, a w szczególnoÊci: rzeêby terenu, stanu i wi-
docznoÊci drogi, stanu i ∏adunku pojazdu, warunków
atmosferycznych i nat´˝enia ruchu.

2. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany:

1) jechaç z pr´dkoÊcià nieutrudniajàcà jazdy innym
kierujàcym;

2) hamowaç w sposób niepowodujàcy zagro˝enia
bezpieczeƒstwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywaç odst´p niezb´dny do unikni´cia zde-
rzenia w razie hamowania lub zatrzymania si´ po-
przedzajàcego pojazdu.

3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach
dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujàcy
pojazdem obj´tym indywidualnym ograniczeniem
pr´dkoÊci albo pojazdem lub zespo∏em pojazdów
o d∏ugoÊci przekraczajàcej 7 m jest obowiàzany utrzy-
mywaç taki odst´p od pojazdu silnikowego znajdujàce-
go si´ przed nim, aby inne wyprzedzajàce pojazdy mo-
g∏y bezpiecznie wjechaç w luk´ utrzymywanà mi´dzy
tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje si´, je˝eli kie-
rujàcy pojazdem przyst´puje do wyprzedzania lub gdy
wyprzedzanie jest zabronione.

Art. 20. 1.37) Pr´dkoÊç dopuszczalna pojazdu lub ze-
spo∏u pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi
60 km/h, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Pr´dkoÊç dopuszczalna pojazdu lub zespo∏u po-
jazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Pr´dkoÊç dopuszczalna poza obszarem zabudo-
wanym, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5, wynosi w przypad-
ku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samocho-
du ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
nieprzekraczajàcej 3,5 t:
a) na autostradzie — 130 km/h,
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej —

110 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na

drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pa-
sach przeznaczonych dla ka˝dego kierunku ru-
chu — 100 km/h,

d) na pozosta∏ych drogach — 90 km/h;

2) zespo∏u pojazdów lub pojazdu niewymienionego
w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze

dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach
przeznaczonych dla ka˝dego kierunku ruchu —
80 km/h,

b) na pozosta∏ych drogach — 70 km/h.

4. Dopuszczalna pr´dkoÊç autobusu spe∏niajàcego
dodatkowe warunki techniczne okreÊlone w przepi-
sach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie
i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

5. (skreÊlony).38)

6. Pr´dkoÊç dopuszczalna niektórych pojazdów,
z zastrze˝eniem ust. 2, wynosi:

1) ciàgnika rolniczego (równie˝ z przyczepà) —
30 km/h;

2) pojazdu z urzàdzeniem wystajàcym do przodu wi´-
cej ni˝ 1,5 m od siedzenia dla kierujàcego —
30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h po-
za obszarem zabudowanym;

3) motocykla (równie˝ z przyczepà) i motoroweru, 
którymi przewozi si´ dziecko w wieku do 7 lat —
40 km/h.

Art. 21. 1. Organ zarzàdzajàcy ruchem na drogach
mo˝e zmniejszyç lub zwi´kszyç, za pomocà znaków
drogowych, pr´dkoÊç dopuszczalnà pojazdów obowià-
zujàcà na obszarze zabudowanym.

2. Pr´dkoÊç dopuszczalna, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç:

1) zmniejszona — je˝eli warunki bezpieczeƒstwa ru-
chu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiajà;

2) zwi´kszona — je˝eli warunki ruchu na drodze lub jej
odcinku zapewniajà zachowanie bezpieczeƒstwa
ruchu.

3. Organ zarzàdzajàcy ruchem na drogach mo˝e
zmniejszyç, za pomocà znaków drogowych, pr´dkoÊç
dopuszczalnà pojazdów obowiàzujàcà poza obszarem

———————
36) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
38) Przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r.

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1671), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.
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zabudowanym, je˝eli warunki bezpieczeƒstwa ruchu
na drodze lub jej odcinku za tym przemawiajà.

4. Organ rejestrujàcy pojazd mo˝e ustaliç dla indy-
widualnego pojazdu dopuszczalnà pr´dkoÊç ni˝szà ni˝
okreÊlona w art. 20, je˝eli jest to uzasadnione konstruk-
cjà lub stanem technicznym pojazdu. Ograniczenie
pr´dkoÊci nale˝y uwidoczniç na znaku umieszczonym
z ty∏u pojazdu.

Oddzia∏ 4

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22. 1. Kierujàcy pojazdem mo˝e zmieniç kieru-
nek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowa-
niem szczególnej ostro˝noÊci.

2. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany zbli˝yç si´:

1) do prawej kraw´dzi jezdni — je˝eli zamierza skr´ciç
w prawo;

2) do Êrodka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierun-
kowym do lewej jej kraw´dzi — je˝eli zamierza
skr´ciç w lewo.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli wymiary po-
jazdu uniemo˝liwiajà skr´cenie zgodnie z zasadà okre-
Êlonà w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wy-
∏àcznie w jednym kierunku.

4.39) Kierujàcy pojazdem, zmieniajàc zajmowany
pas ruchu, jest obowiàzany ustàpiç pierwszeƒstwa po-
jazdowi jadàcemu po pasie ruchu, na który zamierza
wjechaç, oraz pojazdowi wje˝d˝ajàcemu na ten pas
z prawej strony.

5. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany zawczasu
i wyraênie sygnalizowaç zamiar zmiany kierunku jazdy
lub pasa ruchu oraz zaprzestaç sygnalizowania nie-
zw∏ocznie po wykonaniu manewru.

6. Zabrania si´ zawracania:

1) w tunelu, na moÊcie, wiadukcie lub drodze jedno-
kierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjàtkiem skrzy˝owania
lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mog∏oby to zagroziç bez-
pieczeƒstwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudniç.

Oddzia∏ 5

Wymijanie, omijanie i cofanie

Art. 23. 1. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany:

1) przy wymijaniu zachowaç bezpieczny odst´p od
wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w ra-
zie potrzeby zjechaç na prawo i zmniejszyç pr´d-
koÊç lub zatrzymaç si´;

2) przy omijaniu zachowaç bezpieczny odst´p od omi-
janego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody,

a w razie potrzeby zmniejszyç pr´dkoÊç; omijanie
pojazdu sygnalizujàcego zamiar skr´cenia w lewo
mo˝e odbywaç si´ tylko z jego prawej strony;

3) przy cofaniu ustàpiç pierwszeƒstwa innemu pojaz-
dowi lub uczestnikowi ruchu i zachowaç szczegól-
nà ostro˝noÊç, a w szczególnoÊci:
a) sprawdziç, czy wykonywany manewr nie spo-

woduje zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu lub je-
go utrudnienia,

b) upewniç si´, czy za pojazdem nie znajduje si´
przeszkoda; w razie trudnoÊci w osobistym
upewnieniu si´ kierujàcy jest obowiàzany za-
pewniç sobie pomoc innej osoby.

2. Zabrania si´ cofania pojazdem w tunelu, na mo-
Êcie, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Oddzia∏ 6

Wyprzedzanie

Art. 24. 1. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany
przed wyprzedzaniem upewniç si´ w szczególnoÊci,
czy:

1) ma odpowiednià widocznoÊç i dostateczne miejsce
do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ru-
chu;

2) kierujàcy, jadàcy za nim, nie rozpoczà∏ wyprzedza-
nia;

3) kierujàcy, jadàcy przed nim na tym samym pasie ru-
chu, nie zasygnalizowa∏ zamiaru wyprzedzania in-
nego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany
pasa ruchu.

2. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany przy wy-
przedzaniu zachowaç szczególnà ostro˝noÊç, a zw∏asz-
cza bezpieczny odst´p od wyprzedzanego pojazdu lub
uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jedno-
Êladowego lub kolumny pieszych odst´p ten nie mo˝e
byç mniejszy ni˝ 1 m.

3. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany przy wy-
przedzaniu przeje˝d˝aç z lewej strony wyprzedzanego
pojazdu, z zastrze˝eniem ust. 4, 5 i 10.

4. Pojazd szynowy mo˝e byç wyprzedzany tylko
z prawej strony, chyba ˝e po∏o˝enie torów uniemo˝li-
wia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa si´
na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, któ-
ry sygnalizuje zamiar skr´cenia w lewo, mo˝e odbywaç
si´ tylko z jego prawej strony.

6. Kierujàcemu pojazdem wyprzedzanym zabrania
si´ w czasie wyprzedzania i bezpoÊrednio po nim
zwi´kszania pr´dkoÊci. Kierujàcy pojazdem wolnobie˝-
nym, ciàgnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika
jest obowiàzany zjechaç jak najbardziej na prawo i —
w razie potrzeby — zatrzymaç si´ w celu u∏atwienia wy-
przedzania.

7. Zabrania si´ wyprzedzania pojazdu silnikowego
jadàcego po jezdni:

———————
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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1) przy doje˝d˝aniu do wierzcho∏ka wzniesienia;

2) na zakr´cie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzy˝owaniu, z wyjàtkiem skrzy˝owania o ru-
chu okr´˝nym lub na którym ruch jest kierowany.

8. Dopuszcza si´ wyprzedzanie w miejscach, o któ-
rych mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:

1) jednokierunkowej;

2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasa-
mi ruchu, pod warunkiem ˝e kierujàcy nie wje˝d˝a
na cz´Êç jezdni przeznaczonà do ruchu w kierunku
przeciwnym — w miejscu, gdzie jest to zabronione
znakami na jezdni.

9. Dopuszcza si´ wyprzedzanie w miejscu, o którym
mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizujàcego zamiar
skr´cenia, pod warunkiem ˝e kierujàcy nie wje˝d˝a na
cz´Êç jezdni przeznaczonà do ruchu w kierunku prze-
ciwnym.

10. Dopuszcza si´ wyprzedzanie z prawej strony na
odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy za-
chowaniu warunków okreÊlonych w ust. 1 i 7:

1) na jezdni jednokierunkowej;

2) na jezdni dwukierunkowej, je˝eli co najmniej dwa
pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pa-
sy ruchu poza obszarem zabudowanym przezna-
czone sà do jazdy w tym samym kierunku.

11. Zabrania si´ wyprzedzania pojazdu uprzywile-
jowanego na obszarze zabudowanym.

Oddzia∏ 7

Przecinanie si´ kierunków ruchu

Art. 25. 1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do
skrzy˝owania, jest obowiàzany zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç i ustàpiç pierwszeƒstwa pojazdowi nadje˝-
d˝ajàcemu z prawej strony, a je˝eli skr´ca w lewo —
tak˝e jadàcemu z kierunku przeciwnego na wprost lub
skr´cajàcemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do pojazdu szyno-
wego, który ma pierwszeƒstwo w stosunku do innych
pojazdów, bez wzgl´du na to, z której strony nadje˝d˝a.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ w razie
przecinania si´ kierunków ruchu poza skrzy˝owaniem.

4. Kierujàcemu pojazdem zabrania si´:

1) wje˝d˝ania na skrzy˝owanie, je˝eli na skrzy˝owaniu
lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jaz-
dy;

2) rozdzielania kolumny pieszych.

Art. 26. 1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do
przejÊcia dla pieszych, jest obowiàzany zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç i ustàpiç pierwszeƒstwa piesze-
mu znajdujàcemu si´ na przejÊciu.

2. Kierujàcy pojazdem, który skr´ca w drog´ po-
przecznà, jest obowiàzany ustàpiç pierwszeƒstwa pie-

szemu przechodzàcemu na skrzy˝owaniu przez jezdni´
drogi, na którà wje˝d˝a.

3. Kierujàcemu pojazdem zabrania si´:

1) wyprzedzania pojazdu na przejÊciu dla pieszych
i bezpoÊrednio przed nim, z wyjàtkiem przejÊcia, na
którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jecha∏ w tym samym kie-
runku, lecz zatrzyma∏ si´ w celu ustàpienia pierw-
szeƒstwa pieszemu;

3) jazdy wzd∏u˝ po chodniku lub przejÊciu dla pie-
szych.

4. Kierujàcy pojazdem, przeje˝d˝ajàc przez chodnik
lub drog´ dla pieszych1), jest obowiàzany jechaç powo-
li i ustàpiç pierwszeƒstwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio podczas
jazdy po placu, na którym ze wzgl´du na brak wyodr´b-
nienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów od-
bywa si´ po tej samej powierzchni.

6. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç przy przeje˝d˝aniu obok ozna-
czonego przystanku tramwajowego nieznajdujàcego
si´ przy chodniku. Je˝eli przystanek nie jest wyposa˝o-
ny w wysepk´ dla pasa˝erów, a na przystanek wje˝d˝a
tramwaj lub stoi na nim, kierujàcy jest obowiàzany za-
trzymaç pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby za-
pewniç pieszemu swobodne dojÊcie do tramwaju lub
na chodnik. Przepisy te stosuje si´ odpowiednio przy
ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdni´ osoby nie-
pe∏nosprawnej, u˝ywajàcej specjalnego znaku, lub
osoby o widocznej ograniczonej sprawnoÊci ruchowej,
kierujàcy jest obowiàzany zatrzymaç pojazd w celu
umo˝liwienia jej przejÊcia.

Art. 27. 1.40) Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do
przejazdu dla rowerzystów, jest obowiàzany zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç i ustàpiç pierwszeƒstwa rowe-
rowi znajdujàcemu si´ na przejeêdzie.

2. (skreÊlony).41)

3. Kierujàcy pojazdem, przeje˝d˝ajàc przez drog´
dla rowerów2) poza jezdnià, jest obowiàzany ustàpiç
pierwszeƒstwa rowerowi.

4. Kierujàcemu pojazdem zabrania si´ wyprzedza-
nia pojazdu na przejeêdzie dla rowerzystów i bezpo-
Êrednio przed nim, z wyjàtkiem przejazdu, na którym
ruch jest kierowany.

Art. 28. 1. Kierujàcy pojazdem, zbli˝ajàc si´ do prze-
jazdu kolejowego oraz przeje˝d˝ajàc przez przejazd,
jest obowiàzany zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.
Przed wjechaniem na tory jest on obowiàzany upewniç
si´, czy nie zbli˝a si´ pojazd szynowy, oraz przedsi´-
wziàç odpowiednie Êrodki ostro˝noÊci, zw∏aszcza je˝e-
———————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
41) Przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
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li wskutek mg∏y lub z innych powodów przejrzystoÊç
powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujàcy jest obowiàzany prowadziç pojazd z ta-
kà pr´dkoÊcià, aby móg∏ go zatrzymaç w bezpiecznym
miejscu, gdy nadje˝d˝a pojazd szynowy lub gdy urzà-
dzenie zabezpieczajàce albo dawany sygna∏ zabrania
wjazdu na przejazd.

3. Kierujàcemu pojazdem zabrania si´:

1) obje˝d˝ania opuszczonych zapór lub pó∏zapór oraz
wje˝d˝ania na przejazd, je˝eli opuszczanie ich zo-
sta∏o rozpocz´te lub podnoszenie nie zosta∏o za-
koƒczone;

2) wje˝d˝ania na przejazd, je˝eli po drugiej stronie
przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeêdzie kolejowym
i bezpoÊrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekujàcego na otwarcie ruchu
przez przejazd, je˝eli wymaga∏oby to wjechania na
cz´Êç jezdni przeznaczonà dla przeciwnego kierun-
ku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeêdzie
kolejowym, kierujàcy jest obowiàzany niezw∏ocznie
usunàç go z przejazdu, a je˝eli nie jest to mo˝liwe,
ostrzec kierujàcego pojazdem szynowym o niebezpie-
czeƒstwie.

5. Kierujàcy pojazdem lub zespo∏em pojazdów
o d∏ugoÊci przekraczajàcej 10 m, który nie mo˝e rozwi-
nàç pr´dkoÊci wi´kszej ni˝ 6 km/h, przed wjazdem na
przejazd kolejowy jest obowiàzany upewniç si´, czy
w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten prze-
jazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodniç czas
tego przejazdu z dró˝nikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio przy
przeje˝d˝aniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3
pkt 3 nie dotyczy skrzy˝owania lub przejazdu tramwa-
jowego, na którym ruch jest kierowany.

Oddzia∏ 8

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej 
przejrzystoÊci powietrza

Art. 29. 1. Kierujàcy pojazdem mo˝e u˝ywaç sygna-
∏u dêwi´kowego lub Êwietlnego, w razie gdy zachodzi
koniecznoÊç ostrze˝enia o niebezpieczeƒstwie.

2. Zabrania si´:

1) nadu˝ywania sygna∏u dêwi´kowego lub Êwietlne-
go;

2) u˝ywania sygna∏u dêwi´kowego na obszarze zabu-
dowanym, chyba ˝e jest to konieczne w zwiàzku
z bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwem;

3) ostrzegania Êwiat∏ami drogowymi w warunkach,
w których mo˝e to spowodowaç oÊlepienie innych
kierujàcych.

Art. 30. 1. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany za-
chowaç szczególnà ostro˝noÊç w czasie jazdy w wa-
runkach zmniejszonej przejrzystoÊci powietrza, spowo-

dowanej mg∏à, opadami atmosferycznymi lub innymi
przyczynami, a ponadto:

1) kierujàcy pojazdem silnikowym jest obowiàzany:
a) w∏àczyç Êwiat∏a mijania lub przeciwmg∏owe

przednie albo oba te Êwiat∏a jednoczeÊnie,
b) poza obszarem zabudowanym podczas mg∏y

dawaç krótkotrwa∏e sygna∏y dêwi´kowe w cza-
sie wyprzedzania lub omijania;

2) kierujàcy innym pojazdem ni˝ pojazd, o którym mo-
wa w pkt 1, jest obowiàzany:
a) w∏àczyç Êwiat∏a, w które pojazd jest wyposa˝o-

ny,
b) korzystaç z pobocza drogi, a je˝eli nie jest to

mo˝liwe, jechaç jak najbli˝ej kraw´dzi jezdni
i nie wyprzedzaç innego pojazdu.

2. Obowiàzek u˝ywania Êwiate∏, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy kierujàcego pojazdem tak˝e podczas
zatrzymania wynikajàcego z warunków lub przepisów
ruchu drogowego.

3. Kierujàcy pojazdem mo˝e u˝ywaç tylnych Êwia-
te∏ przeciwmg∏owych, je˝eli zmniejszona przejrzystoÊç
powietrza ogranicza widocznoÊç na odleg∏oÊç mniej-
szà ni˝ 50 m. W razie poprawy widocznoÊci kierujàcy
pojazdem jest obowiàzany niezw∏ocznie wy∏àczyç te
Êwiat∏a.

Oddzia∏ 9

Holowanie

Art. 31. 1. Kierujàcy mo˝e holowaç pojazd silniko-
wy tylko pod warunkiem, ˝e:

1) pr´dkoÊç pojazdu holujàcego nie przekracza
30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h po-
za tym obszarem;

2) pojazd holujàcy ma w∏àczone Êwiat∏a mijania rów-
nie˝ w okresie dostatecznej widocznoÊci;

3) w pojeêdzie holowanym znajduje si´ kierujàcy ma-
jàcy uprawnienie do kierowania tym pojazdem,
chyba ̋ e pojazd jest holowany w sposób wyklucza-
jàcy potrzeb´ kierowania nim;

4) pojazd holowany jest po∏àczony z pojazdem holu-
jàcym w sposób wykluczajàcy odczepienie si´
w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocy-
kla, który powinien byç po∏àczony z pojazdem ho-
lujàcym po∏àczeniem gi´tkim w sposób umo˝liwia-
jàcy ∏atwe odczepienie;

5) pojazd holowany, z wyjàtkiem motocykla, jest ozna-
czony z ty∏u po lewej stronie ostrzegawczym trój-
kàtem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej
widocznoÊci ma ponadto w∏àczone Êwiat∏a pozy-
cyjne; zamiast oznaczenia trójkàtem odblaskowym
pojazd holowany mo˝e wysy∏aç ˝ó∏te sygna∏y b∏y-
skowe w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu;

6) w pojeêdzie holowanym na po∏àczeniu sztywnym
jest sprawny co najmniej jeden uk∏ad hamulców,
a w pojeêdzie holowanym na po∏àczeniu gi´tkim —
dwa uk∏ady;
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7)42) odleg∏oÊç mi´dzy pojazdami wynosi nie wi´cej
ni˝ 3 m przy po∏àczeniu sztywnym, a od 4 do
6 m przy po∏àczeniu gi´tkim, przy czym po∏àczenie
jest oznakowane na przemian pasami bia∏ymi
i czerwonymi albo zaopatrzone w choràgiewk´
barwy ˝ó∏tej lub czerwonej; przepisu tego nie sto-
suje si´ w razie holowania pojazdów jednostek
wojskowych podporzàdkowanych Ministrowi
Obrony Narodowej. 

2. Zabrania si´ holowania:

1) pojazdu o niesprawnym uk∏adzie kierowniczym lub
o niesprawnych hamulcach, chyba ̋ e sposób holo-
wania wyklucza potrzeb´ ich u˝ycia;

2) pojazdu za pomocà po∏àczenia gi´tkiego, je˝eli
w pojeêdzie tym dzia∏anie uk∏adu hamulcowego
uzale˝nione jest od pracy silnika, a silnik jest unie-
ruchomiony;

3) wi´cej ni˝ jednego pojazdu, z wyjàtkiem pojazdu
cz∏onowego;

4) pojazdem z przyczepà (naczepà);

5) na autostradzie, z wyjàtkiem holowania przez po-
jazdy przeznaczone do holowania do najbli˝szego
wyjazdu lub miejsca obs∏ugi podró˝nych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wyklucza-
jàcy potrzeb´ kierowania nim lub u˝ycia hamulców,
rzeczywista masa ca∏kowita pojazdu holowanego nie
mo˝e przekraczaç rzeczywistej masy ca∏kowitej pojaz-
du holujàcego.

Oddzia∏ 10

Ruch pojazdów w kolumnie

Art. 32. 1. Liczba pojazdów jadàcych w zorganizo-
wanej kolumnie nie mo˝e przekraczaç:

1) samochodów osobowych, motorowerów lub mo-
tocykli — 10;

2) rowerów jednoÊladowych — 15;

3) pozosta∏ych pojazdów — 5.

2. Odleg∏oÊç mi´dzy jadàcymi kolumnami nie mo-
˝e byç mniejsza ni˝ 500 m dla kolumn pojazdów samo-
chodowych oraz 200 m dla kolumn pozosta∏ych pojaz-
dów.

3. (skreÊlony).43)

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierujàcego pojaz-
dem od przestrzegania obowiàzujàcych przepisów ru-
chu drogowego.

5.42) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do pojazdów
uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek pod-
porzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

6. Zabrania si´ wje˝d˝ania mi´dzy jadàce w kolum-
nie rowery jednoÊladowe oraz pojazdy, o których mo-
wa w ust. 5.

7.44) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, kierujàc
si´ koniecznoÊcià zapewnienia porzàdku oraz zasadà
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia, sposób organizacji i oznakowania ko-
lumn pojazdów jednostek podporzàdkowanych Mini-
strowi Obrony Narodowej.

Oddzia∏ 11

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, 
motorowerów oraz pojazdów zaprz´gowych

Art. 33. 1.45) Kierujàcy rowerem jednoÊladowym
jest obowiàzany korzystaç z drogi dla rowerów lub
z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujàcy rowerem, ko-
rzystajàc z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowià-
zany zachowaç szczególnà ostro˝noÊç i ust´powaç
miejsca pieszym.

1a.46) W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla
rowerów i pieszych kierujàcy rowerem jednoÊlado-
wym jest obowiàzany korzystaç z pobocza, z zastrze˝e-
niem art. 16 ust. 5, a je˝eli nie jest to mo˝liwe — z jezd-
ni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat mo˝e byç przewo˝one
na rowerze, pod warunkiem ˝e jest ono umieszczone
na dodatkowym siode∏ku zapewniajàcym bezpiecznà
jazd´.

3. Kierujàcemu rowerem lub motorowerem zabra-
nia si´:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej r´ki na kie-
rownicy oraz nóg na peda∏ach lub podnó˝kach;

3) czepiania si´ pojazdów.

4. Na przejeêdzie dla rowerzystów, kierujàcemu ro-
werem zabrania si´:

1) wje˝d˝ania bezpoÊrednio przed jadàcy pojazd;

2) zwalniania lub zatrzymywania si´ bez uzasadnionej
przyczyny.

5.47) Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych
przez kierujàcego rowerem jednoÊladowym jest do-
zwolone wyjàtkowo, gdy:

1) opiekuje si´ on osobà w wieku do lat 10 kierujàcà
rowerem lub

———————
42) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 2 pkt 2 i 10 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 1.
43) Przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.

———————
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
46) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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2) szerokoÊç chodnika wzd∏u˝ drogi, po której ruch po-
jazdów dozwolony jest z pr´dkoÊcià wi´kszà ni˝
60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wy-
dzielonej drogi dla rowerów.

6.48) Kierujàcy rowerem, korzystajàc z chodnika lub
drogi dla pieszych, jest obowiàzany jechaç powoli, za-
chowaç szczególnà ostro˝noÊç i ust´powaç miejsca
pieszym.

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

Art. 34. 1. Do zaprz´gu mo˝e byç u˝ywane tylko
zwierz´ niep∏ochliwe, odpowiednio sprawne fizycznie
i dajàce sobà kierowaç.

2. Kierujàcy pojazdem zaprz´gowym jest obowià-
zany utrzymywaç pojazd i zaprz´g w takim stanie, aby
móg∏ nad nimi panowaç.

3. BezpoÊrednio jeden za drugim mo˝e jechaç nie
wi´cej ni˝ 5 pojazdów zaprz´gowych. Odleg∏oÊç mi´-
dzy piàtym pojazdem a nast´pnym nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 200 m.

4. Kierujàcy pojazdem zaprz´gowym przy wje˝d˝a-
niu na drog´ twardà w miejscu, gdzie nie ma dosta-
tecznej widocznoÊci drogi, jest obowiàzany prowadziç
zwierz´ za uzd´.

5. Kierujàcemu pojazdem zaprz´gowym zabrania
si´:

1) przecià˝ania zwierz´cia;

2) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed
ruszeniem;

4) jazdy pojazdem na p∏ozach bez dzwonków lub grze-
chotek.

Rozdzia∏ 4

Ruch zwierzàt

Art. 35. 1. Jazda wierzchem i p´dzenie zwierzàt po-
winny si´ odbywaç po drodze przeznaczonej do p´dze-
nia zwierzàt. W razie braku takiej drogi jazda wierz-
chem i p´dzenie zwierzàt mogà odbywaç si´ po pobo-
czu, a je˝eli brak jest pobocza — po jezdni.

2. Do jazdy wierzchem i p´dzenia zwierzàt stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepi-
sy o ruchu pojazdów.

Art. 36. 1. Zabrania si´ jazdy wierzchem:

1) bez uzdy;

2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi

mi´dzynarodowej oraz po drodze, na której obo-
wiàzuje zakaz ruchu pojazdów zaprz´gowych;

4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej wi-
docznoÊci;

5) po drodze twardej osobie w wieku poni˝ej 17 lat.

2. Jeêdziec mo˝e prowadziç luzem tylko jedno zwie-
rz´ po swojej prawej stronie.

Art. 37. 1. Zwierz´ta w stadzie mogà byç p´dzone
po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierz´
pojedyncze mo˝e byç prowadzone tylko na uwi´zi.

2. Poganiacz zwierzàt jest obowiàzany:

1) iÊç po lewej stronie p´dzonych zwierzàt;

2) w okresie niedostatecznej widocznoÊci nieÊç latark´
z widocznym z odleg∏oÊci co najmniej 150 m Êwia-
t∏em bia∏ym.

3. Zwierz´ta mogà byç prowadzone luzem przy po-
jeêdzie zaprz´gowym z jego prawej strony, w liczbie nie
wi´kszej ni˝ 2 sztuki.

4. Zabrania si´:

1) p´dzenia zwierzàt po drodze oznaczonej znakami
z numerem drogi mi´dzynarodowej, a po innej
drodze twardej — w okresie od zmierzchu do Êwi-
tu;

2) p´dzenia zwierzàt po drodze twardej osobie w wie-
ku poni˝ej 13 lat;

3) p´dzenia zwierzàt w poprzek drogi w miejscu nie-
widocznym na dostatecznà odleg∏oÊç;

4) zatrzymywania zwierzàt na jezdni;

5) zajmowania przez zwierz´ta wi´cej ni˝ prawej po∏o-
wy jezdni albo drogi dla pieszych1) lub rowerów.

5. Rada powiatu49) mo˝e wprowadziç zakaz p´dze-
nia zwierzàt na okreÊlonych drogach lub obszarach
oraz w okreÊlonym czasie.

Rozdzia∏ 5

Porzàdek i bezpieczeƒstwo ruchu na drogach

Oddzia∏ 1

Przepisy porzàdkowe

Art. 38. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany mieç
przy sobie i okazywaç na ˝àdanie uprawnionego orga-
nu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierujà-
cego:

1) dokument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowa-
nia pojazdem;

2) dokument stwierdzajàcy dopuszczenie pojazdu do
ruchu;

———————
48) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 127 pkt 2 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.



Dziennik Ustaw Nr 58 — 3802 — Poz. 515

3) dokument stwierdzajàcy zawarcie umowy obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzajàcy op∏a-
cenie sk∏adki tego ubezpieczenia;

4) Êwiadectwo kwalifikacji;

5) inne dokumenty, je˝eli obowiàzek taki wynika z od-
r´bnej ustawy.

Art. 39. 1. Kierujàcy pojazdem samochodowym
oraz osoba przewo˝ona takim pojazdem wyposa˝o-
nym w pasy bezpieczeƒstwa sà obowiàzani korzystaç
z tych pasów podczas jazdy, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Obowiàzek korzystania z pasów bezpieczeƒstwa
nie dotyczy:

1)50) osoby majàcej orzeczenie lekarskie o przeciw-
wskazaniu do u˝ywania pasów;

2) kobiety o widocznej cià˝y;

3) kierujàcego taksówkà osobowà podczas przewo˝e-
nia pasa˝era;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub
egzaminowania;

5)51) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjo-
nariusza celnego i S∏u˝by Wi´ziennej, ˝o∏nierza Si∏
Zbrojnych — podczas przewo˝enia osoby (osób)
zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu podczas wy-
konywania czynnoÊci s∏u˝bowych;

7) zespo∏u medycznego w czasie udzielania pomocy
medycznej;

8) konwojenta podczas przewo˝enia wartoÊci pieni´˝-
nych;

9) osoby chorej lub niepe∏nosprawnej przewo˝onej
na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3.52) W pojeêdzie samochodowym wyposa˝onym
w pasy bezpieczeƒstwa dziecko w wieku do 12 lat, nie-
przekraczajàce 150 cm wzrostu, przewozi si´ w foteliku
ochronnym lub innym urzàdzeniu do przewo˝enia
dzieci, odpowiadajàcym wadze i wzrostowi dziecka
oraz w∏aÊciwym warunkom technicznym. 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka tak-
sówkà osobowà, pojazdem pogotowia ratunkowego
lub Policji.

Art. 40. 1.53) Kierujàcy motocyklem lub motorowe-
rem oraz osoba przewo˝ona takimi pojazdami sà obo-
wiàzani u˝ywaç w czasie jazdy he∏mów ochronnych
odpowiadajàcych w∏aÊciwym warunkom technicznym.

2.54) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w odniesieniu do
motocykli fabrycznie wyposa˝onych w pasy bezpie-
czeƒstwa.

Art. 41. Osoba wykonujàca roboty lub inne czynno-
Êci na drodze jest obowiàzana u˝ywaç w sposób wi-
doczny dla innych uczestników ruchu elementów od-
blaskowych odpowiadajàcych w∏aÊciwym warunkom
technicznym.

Art. 42. Niewidomy podczas samodzielnego poru-
szania si´ po drodze jest obowiàzany nieÊç bia∏à lask´
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Art. 43. 1. Dziecko w wieku do 7 lat mo˝e korzystaç
z drogi tylko pod opiekà osoby, która osiàgn´∏a wiek co
najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszajàce si´ po
drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym,
jest obowiàzane u˝ywaç elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà drogi przeznaczo-
nej wy∏àcznie dla pieszych.

Art. 44. 1. Kierujàcy pojazdem w razie uczestnicze-
nia w wypadku drogowym jest obowiàzany:

1) zatrzymaç pojazd, nie powodujàc przy tym zagro˝e-
nia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego;

2) przedsi´wziàç odpowiednie Êrodki w celu zapew-
nienia bezpieczeƒstwa ruchu w miejscu wypadku;

3) niezw∏ocznie usunàç pojazd z miejsca wypadku,
aby nie powodowa∏ zagro˝enia lub tamowania ru-
chu, je˝eli nie ma zabitego lub rannego;

4) podaç swoje dane personalne, dane personalne
w∏aÊciciela lub posiadacza pojazdu oraz dane doty-
czàce zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym zawarta jest
umowa obowiàzkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, na ˝àdanie osoby uczestniczà-
cej w wypadku.

2. Je˝eli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujàcy
pojazdem jest obowiàzany ponadto:

1) udzieliç niezb´dnej pomocy ofiarom wypadku oraz
wezwaç pogotowie ratunkowe i Policj´;

2) nie podejmowaç czynnoÊci, które mog∏yby utrud-
niç ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostaç na miejscu wypadku, a je˝eli wezwanie
pogotowia lub Policji wymaga oddalenia si´ — nie-
zw∏ocznie powróciç na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do in-
nych osób uczestniczàcych w wypadku.

———————
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1, i ze zmianami
wprowadzonymi przez art. 188 pkt 1 ustawy z dnia 24 ma-
ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r., i art. 10 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 13 maja 2002 r.

———————
53) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
54) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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Art. 45. 1. Zabrania si´:

1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pie-
szych, jazdy wierzchem lub p´dzenia zwierzàt oso-
bie w stanie nietrzeêwoÊci, w stanie po u˝yciu alko-
holu lub Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoho-
lu;

2) holowania pojazdu kierowanego przez osob´,
o której mowa w pkt 1;

3) otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwar-
tych drzwi lub wysiadania bez upewnienia si´, ˝e
nie spowoduje to zagro˝enia bezpieczeƒstwa ru-
chu lub jego utrudnienia;

4) wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej cz´-
Êci w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba
˝e przepisy szczegó∏owe stanowià inaczej;

5) wje˝d˝ania na pas mi´dzy jezdniami;

6) pozostawiania na drodze przedmiotów, które mo-
g∏yby zagroziç bezpieczeƒstwu ruchu; je˝eli jednak
usuni´cie ich nie jest mo˝liwe, nale˝y je oznaczyç
w sposób widoczny w dzieƒ i w nocy;

7) umieszczania na drodze lub w jej pobli˝u urzàdzeƒ
wysy∏ajàcych lub odbijajàcych Êwiat∏o w sposób
powodujàcy oÊlepienie albo wprowadzajàcych
w b∏àd uczestników ruchu;

8) samowolnego umieszczania lub w∏àczania albo
usuwania lub wy∏àczania znaków i sygna∏ów dro-
gowych oraz urzàdzeƒ ostrzegawczo-zabezpiecza-
jàcych lub kontrolnych na drodze, jak równie˝
zmiany ich po∏o˝enia lub ich zas∏aniania;

9) zaÊmiecania lub zanieczyszczania drogi;

10) samowolnego umieszczania na drodze jakichkol-
wiek znaków, napisów lub symboli.

2. Kierujàcemu pojazdem zabrania si´:

1)55) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagajà-
cego trzymania s∏uchawki lub mikrofonu w r´ku;

2) przewo˝enia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chy-
ba ˝e jest przewo˝ona w bocznym wózku;

3) przewo˝enia pasa˝era w sposób niezgodny
z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;

4) przewo˝enia w foteliku ochronnym dziecka siedzà-
cego ty∏em do kierunku jazdy na przednim siedze-
niu pojazdu samochodowego wyposa˝onego
w poduszk´ powietrznà dla pasa˝era;

5)56) przewo˝enia, poza specjalnym fotelikiem
ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim
siedzeniu pojazdu samochodowego.

Oddzia∏ 2

Zatrzymanie i postój

Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu sà dozwo-
lone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on

z dostatecznej odleg∏oÊci widoczny dla innych kierujà-
cych i nie powoduje zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujàcy pojazdem, zatrzymujàc pojazd na jezd-
ni, jest obowiàzany ustawiç go jak najbli˝ej jej kraw´-
dzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabu-
dowanym pojazd powinien znajdowaç si´, je˝eli to tyl-
ko mo˝liwe, poza jezdnià.

4. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany stosowaç
sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami
drogowymi.

5. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany w czasie
postoju zabezpieczyç pojazd przed mo˝liwoÊcià jego
uruchomienia przez osob´ niepowo∏anà oraz zacho-
waç inne Êrodki ostro˝noÊci niezb´dne do unikni´cia
wypadku.

Art. 47. 1. Dopuszcza si´ zatrzymanie lub postój na
chodniku ko∏ami jednego boku lub przedniej osi pojaz-
du samochodowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
nieprzekraczajàcej 2,5 t, pod warunkiem ˝e:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiàzuje zakaz za-
trzymania lub postoju;

2) szerokoÊç chodnika pozostawionego dla pieszych
jest taka, ˝e nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza
ni˝ 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednià osià na chodniku nie
tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza si´, przy zachowaniu warunków okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chod-
niku przy kraw´dzi jezdni ca∏ego samochodu osobo-
wego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
2,5 t mo˝e byç w ca∏oÊci umieszczony na chodniku tyl-
ko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami
drogowymi.

Art. 48. (skreÊlony).57)

Art. 49. 1. Zabrania si´ zatrzymania pojazdu:

1) na przejeêdzie kolejowym, na przejeêdzie tramwa-
jowym, na skrzy˝owaniu oraz w odleg∏oÊci mniej-
szej ni˝ 10 m od przejazdu lub skrzy˝owania;

2) na przejÊciu dla pieszych, na przejeêdzie dla rowe-
rzystów oraz w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 10 m przed
tym przejÊciem lub przejazdem; na drodze dwukie-
runkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowià-
zuje tak˝e za tym przejÊciem lub przejazdem;

3) w tunelu, na moÊcie lub na wiadukcie;

4) na jezdni wzd∏u˝ linii ciàg∏ej oraz w pobli˝u jej punk-
tów kraƒcowych, je˝eli zmusi∏oby to innych kieru-
jàcych pojazdami wieloÊladowymi do naje˝d˝ania
na t´ lini´;

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczajàcej kra-
w´dê jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii
ciàg∏ej wyznaczajàcej kraw´dê jezdni;

———————
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
———————
57) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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6) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 10 m od przedniej stro-
ny znaku lub sygna∏u drogowego, je˝eli zosta∏yby
one zas∏oni´te przez pojazd;

7) na jezdni przy jej lewej kraw´dzi, z wyjàtkiem za-
trzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabu-
dowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezd-
ni dwukierunkowej o ma∏ym ruchu;

8) na pasie mi´dzy jezdniami;

9) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 15 m od s∏upka lub tabli-
cy oznaczajàcej przystanek, a na przystanku z zato-
kà — na ca∏ej jej d∏ugoÊci;

10) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 15 m od punktów kraƒ-
cowych wysepki, je˝eli jezdnia z prawej jej strony
ma tylko jeden pas ruchu;

11) na drodze dla rowerów2).

2. Zabrania si´ postoju:

1) w miejscu utrudniajàcym wjazd lub wyjazd,
w szczególnoÊci do i z bramy, gara˝u, parkingu lub
wn´ki postojowej;

2) w miejscu utrudniajàcym dost´p do innego prawi-
d∏owo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego
pojazdu;

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach
drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do
s∏upka wskaênikowego z jednà kreskà;

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu ni˝ wyzna-
czone w tym celu;

5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespo∏u
pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej prze-
kraczajàcej 16 t lub o d∏ugoÊci przekraczajàcej
12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

3. Zabrania si´ zatrzymania lub postoju pojazdu na
autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu
ni˝ wyznaczone w tym celu. Je˝eli unieruchomienie
pojazdu nastàpi∏o z przyczyn technicznych, kierujàcy
pojazdem jest obowiàzany usunàç pojazd z jezdni oraz
ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie doty-
czy unieruchomienia pojazdu wynikajàcego z warun-
ków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50. 1. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany sy-
gnalizowaç postój pojazdu silnikowego lub przyczepy
z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej — w ka˝-
dym przypadku;

2) na pozosta∏ych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym — w razie posto-

ju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabro-
nione, a na poboczu, je˝eli pojazd nie jest wi-
doczny z dostatecznej odleg∏oÊci,

b) na obszarze zabudowanym — w razie postoju na
jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest za-
bronione.

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
sygnalizowaç w sposób nast´pujàcy:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej — przez:

a) w∏àczenie Êwiate∏ awaryjnych pojazdu, a je˝eli
pojazd nie jest w nie wyposa˝ony, nale˝y w∏à-
czyç Êwiat∏a pozycyjne,

b) umieszczenie ostrzegawczego trójkàta odbla-
skowego w odleg∏oÊci 100 m za pojazdem; trój-
kàt ten umieszcza si´ na jezdni lub poboczu, od-
powiednio do miejsca unieruchomienia pojaz-
du;

2) na pozosta∏ych drogach:

a) poza obszarem zabudowanym — przez umiesz-
czenie w odleg∏oÊci 30—50 m za pojazdem
ostrzegawczego trójkàta odblaskowego i w∏à-
czenie Êwiate∏ awaryjnych; w razie gdy pojazd
nie jest wyposa˝ony w Êwiat∏a awaryjne, nale˝y
w∏àczyç Êwiat∏a pozycyjne,

b) na obszarze zabudowanym — przez w∏àczenie
Êwiate∏ awaryjnych, a je˝eli pojazd nie jest w nie
wyposa˝ony, nale˝y w∏àczyç Êwiat∏a pozycyjne
i umieÊciç ostrzegawczy trójkàt odblaskowy za
pojazdem lub na nim, na wysokoÊci nie wi´kszej
ni˝ 1 m.

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
obowiàzuje przez ca∏y czas postoju pojazdu.

Art. 50a.58) 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∏aÊciciela lub posia-
dacza.

2. Pojazd usuni´ty w trybie okreÊlonym w ust. 1,
nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnionà
osob´ w terminie 6 miesi´cy od dnia usuni´cia, uzna-
je 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 nieodebranie
pojazdu nastàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od osoby
zobowiàzanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, gdy w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia usuni´cia pojazdu nie zosta-
∏a ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, kie-
rujàc si´ zasadà poszanowania prawa w∏asnoÊci oraz
potrzebà zapewnienia porzàdku na drogach publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb oraz jednostki i warunki ich
wspó∏dzia∏ania w zakresie usuwania pojazdów bez
tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na
to, ˝e nie sà u˝ywane;

2) tryb post´powania w zakresie przej´cia pojazdu na
w∏asnoÊç gminy.

———————
58) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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Oddzia∏ 3

U˝ywanie Êwiate∏ zewn´trznych

Art. 51. 1. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany u˝y-
waç Êwiate∏ mijania podczas jazdy w warunkach nor-
malnej przejrzystoÊci powietrza:

1) w czasie od zmierzchu do Êwitu;

2) w okresie od 1 paêdziernika do ostatniego dnia lu-
tego — przez ca∏à dob´;

3) w tunelu.

2. W czasie od Êwitu do zmierzchu w warunkach
normalnej przejrzystoÊci powietrza, zamiast Êwiate∏
mijania, kierujàcy pojazdem mo˝e u˝ywaç Êwiate∏ do
jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do Êwitu, na nieoÊwietlo-
nych drogach, zamiast Êwiate∏ mijania lub ∏àcznie z ni-
mi, kierujàcy pojazdem mo˝e u˝ywaç Êwiate∏ drogo-
wych, o ile nie oÊlepi innych kierujàcych albo pieszych
poruszajàcych si´ w kolumnie. Kierujàcy pojazdem,
u˝ywajàc Êwiate∏ drogowych, jest obowiàzany prze∏à-
czyç je na Êwiat∏a mijania w razie zbli˝ania si´:

1) pojazdu nadje˝d˝ajàcego z przeciwka, przy czym je-
˝eli jeden z kierujàcych wy∏àczy∏ Êwiat∏a drogowe
— drugi jest obowiàzany uczyniç to samo;

2) do pojazdu poprzedzajàcego, je˝eli kierujàcy mo˝e
byç oÊlepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, je˝eli
poruszajà si´ w takiej odleg∏oÊci, ˝e istnieje mo˝li-
woÊç oÊlepienia kierujàcych tymi pojazdami.

4. Kierujàcy motocyklem, motorowerem lub pojaz-
dem szynowym jest obowiàzany u˝ywaç podczas jaz-
dy Êwiate∏ mijania, z zastrze˝eniem ust. 3.

5. Na drodze kr´tej, oznaczonej odpowiednimi zna-
kami drogowymi, kierujàcy pojazdem mo˝e u˝ywaç
przednich Êwiate∏ przeciwmg∏owych od zmierzchu do
Êwitu, równie˝ w warunkach normalnej przejrzystoÊci
powietrza.

6. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do kierujà-
cych pojazdami, które nie sà wyposa˝one w Êwiat∏a mi-
jania, drogowe lub Êwiat∏a do jazdy dziennej. W przy-
padkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 3 zamiast tych
Êwiate∏ nale˝y u˝ywaç Êwiate∏ stanowiàcych obowiàz-
kowe wyposa˝enie pojazdów.

7. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio pod-
czas zatrzymania pojazdu, wynikajàcego z warunków
lub przepisów ruchu drogowego. Je˝eli zatrzymanie
trwa ponad 1 minut´, dopuszcza si´ wy∏àczenie Êwia-
te∏ zewn´trznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ru-
chu, przed tym pojazdem i za nim, stojà inne pojazdy.

Art. 52. 1.59) Kierujàcy pojazdem silnikowym lub
szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczno-
Êci, podczas zatrzymania niewynikajàcego z warunków
ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas

postoju, jest obowiàzany u˝ywaç Êwiate∏ pozycyjnych
przednich i tylnych lub Êwiate∏ postojowych. W pojeê-
dzie niez∏àczonym z przyczepà oraz w zespole pojaz-
dów o d∏ugoÊci nieprzekraczajàcej 6 m dopuszcza si´
w∏àczenie Êwiate∏ postojowych jedynie od strony Êrod-
ka jezdni.

2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu
oÊwietlonym w stopniu zapewniajàcym widocznoÊç
pojazdu lub znajdujàcym si´ poza jezdnià i poboczem,
wszystkie Êwiat∏a pojazdu mogà byç wy∏àczone. Prze-
pis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu,
na którym znajduje si´ urzàdzenie lub ∏adunek, wysta-
jàce poza pojazd i wymagajàce oznaczenia odr´bnymi
Êwiat∏ami.

3. Âwiat∏o oÊwietlajàce przedmioty przydro˝ne
(szperacz) mo˝e byç w∏àczone tylko podczas zatrzyma-
nia lub postoju, pod warunkiem ˝e nie oÊlepi innych
uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojaz-
du uprzywilejowanego.

Oddzia∏ 4

Warunki u˝ywania pojazdów w ruchu drogowym

Art. 53. 1.60) Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu
drogowym mo˝e byç pojazd samochodowy:

1) jednostek ochrony przeciwpo˝arowej;

2) pogotowia ratunkowego;

3) Policji;

4) jednostki ratownictwa chemicznego;

5) Stra˝y Granicznej;

6) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

7) Agencji Wywiadu;

8) Si∏ Zbrojnych;

9) S∏u˝by Wi´ziennej;

10) Biura Ochrony Rzàdu;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) jednostki niewymienionej w pkt 1—11, je˝eli jest
u˝ywany w zwiàzku z ratowaniem ˝ycia lub zdro-
wia ludzkiego — na podstawie zezwolenia ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

1a.61) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
stwierdza wygaÊni´cie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 12, gdy ustanà okolicznoÊci uzasadniajàce
wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego.

2. Kierujàcy pojazdem uprzywilejowanym mo˝e,
pod warunkiem zachowania szczególnej ostro˝noÊci,
nie stosowaç si´ do przepisów o ruchu pojazdów, za-
trzymaniu i postoju oraz do znaków i sygna∏ów drogo-
wych tylko w razie, gdy:

———————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
61) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.
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1) uczestniczy:
a) w akcji zwiàzanej z ratowaniem ˝ycia, zdrowia

ludzkiego lub mienia albo koniecznoÊcià zapew-
nienia bezpieczeƒstwa lub porzàdku publiczne-
go albo

b) w przejeêdzie kolumny pojazdów uprzywilejo-
wanych,

c)62) w wykonywaniu zadaƒ zwiàzanych bezpo-
Êrednio z zapewnieniem bezpieczeƒstwa osób
zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwo-
we, którym na mocy odr´bnych przepisów przy-
s∏uguje ochrona;

2) pojazd wysy∏a jednoczeÊnie sygna∏y Êwietlny
i dêwi´kowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga
si´ u˝ywania sygna∏u dêwi´kowego;

3) w pojeêdzie w∏àczone sà Êwiat∏a drogowe lub mija-
nia.

3. Kierujàcy pojazdem uprzywilejowanym jest obo-
wiàzany stosowaç si´ do poleceƒ i sygna∏ów dawa-
nych przez osoby kierujàce ruchem lub upowa˝nione
do jego kontroli.

4.63) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnie-
nia porzàdku, sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, okoliczno-
Êci, w jakich u˝ywane sà pojazdy uprzywilejowane
w kolumnach.

Art. 54. 1. Pojazd wykonujàcy na drodze prace po-
rzàdkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien
wysy∏aç ˝ó∏te sygna∏y b∏yskowe.

2. Kierujàcy pojazdem, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e, pod warunkiem zachowania szczególnej ostro˝-
noÊci, nie stosowaç si´ do przepisów o obowiàzku jaz-
dy na jezdni lub przy jej prawej kraw´dzi oraz o zatrzy-
maniu i postoju, z tym ˝e:

1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem za-
budowanym, podczas oczyszczania drogi ze Ênie-
gu, dopuszcza si´ równie˝ jazd´ przy lewej kraw´-
dzi jezdni;

2) jazd´ po chodniku dopuszcza si´ tylko przy zacho-
waniu bezpieczeƒstwa pieszych.

2a.64) Kierujàcy pojazdem, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e korzystaç z autostrady lub drogi ekspresowej na-
wet wtedy, gdy pojazd ten nie jest pojazdem samocho-
dowym lub jego konstrukcja uniemo˝liwia rozwini´cie
pr´dkoÊci co najmniej 40 km/h.

3. Pojazd, który ze wzgl´du na konstrukcj´, ∏adunek
lub nietypowe zachowanie na drodze mo˝e zagra˝aç
bezpieczeƒstwu w ruchu drogowym, powinien wysy-
∏aç ˝ó∏te sygna∏y b∏yskowe.

4. Zabrania si´, z zastrze˝eniem art. 31 ust. 1 pkt 5,
u˝ywania ˝ó∏tych sygna∏ów b∏yskowych do innych ce-
lów ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 3.

Art. 55. 1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadza-
nia egzaminu paƒstwowego oznacza si´ tablicà kwa-
dratowà barwy niebieskiej z bia∏à literà „L”, umiesz-
czonà na pojeêdzie. W warunkach niedostatecznej wi-
docznoÊci tablica umieszczona na pojeêdzie, z wy∏àcze-
niem tablicy na motocyklu, powinna byç oÊwietlona.
Tablica, którà oznaczony jest motocykl, powinna byç
wykonana z materia∏u odblaskowego.

2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy
przez osob´ innà ni˝ osoba ubiegajàca si´ o uprawnie-
nie do kierowania pojazdem tablica, o której mowa
w ust. 1, powinna byç zas∏oni´ta lub z∏o˝ona.

3. Kierujàcy pojazdem, przeje˝d˝ajàc obok pojazdu,
o którym mowa w ust. 1, lub jadàc za nim, jest obowià-
zany zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.

Art. 56. (skreÊlony).65)

Art. 57. 1. Pojazd przewo˝àcy zorganizowanà gru-
p´ dzieci lub m∏odzie˝y w wieku do 18 lat oznacza si´
z przodu i z ty∏u kwadratowymi tablicami barwy ˝ó∏tej
z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedo-
statecznej widocznoÊci tablice powinny byç oÊwietlo-
ne, chyba ˝e sà wykonane z materia∏u odblaskowego.
Kierujàcy tym pojazdem jest obowiàzany w∏àczyç
Êwiat∏a awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania
dzieci lub m∏odzie˝y.

2. Kierujàcy pojazdem, omijajàc pojazd, o którym
mowa w ust. 1, jest obowiàzany w czasie wsiadania lub
wysiadania dzieci lub m∏odzie˝y zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç i w razie potrzeby zatrzymaç si´.

3. Zabrania si´ oznaczania pojazdu tablicami, o któ-
rych mowa w ust. 1, w czasie, gdy dzieci lub m∏odzie˝
nie sà przewo˝one.

Art. 57a.66) 1. Kierujàcy autobusem szkolnym pod-
czas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiàzany
w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne.

2. Kierujàcy pojazdem, przeje˝d˝ajàc obok autobu-
su szkolnego, jest obowiàzany zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç.

3. Je˝eli autobus szkolny przewozi inne osoby lub
nie przewozi ˝adnych osób, tablice z napisem „auto-
bus szkolny” powinny byç zdj´te, zas∏oni´te lub z∏o˝o-
ne.

Art. 58. 1. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu osób niepe∏nosprawnych oznacza si´ z przo-
du i z ty∏u kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej
z mi´dzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego
barwy bia∏ej. Tablice te powinny byç wykonane z ma-
teria∏u odblaskowego. Kierujàcy tym pojazdem jest———————

62) Dodana przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

64) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 1.

———————
65) Przez art. 34 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.
66) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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obowiàzany w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne podczas wsia-
dania lub wysiadania osoby niepe∏nosprawnej.

2. Kierujàcy pojazdem, omijajàc pojazd, o którym
mowa w ust. 1, jest obowiàzany w czasie wsiadania lub
wysiadania osoby niepe∏nosprawnej zachowaç szcze-
gólnà ostro˝noÊç i w razie potrzeby zatrzymaç si´.

Art. 59. 1. Pojazd zarejestrowany w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, który ma byç u˝ywany w ruchu mi´dzyna-
rodowym, powinien byç oznaczony znakiem z literami
„PL”.

2. Pojazd zarejestrowany za granicà uczestniczàcy
w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powi-
nien byç oznaczony znakiem okreÊlajàcym paƒstwo,
w którym jest zarejestrowany.

Art. 60. 1. Zabrania si´:

1) u˝ywania pojazdu w sposób zagra˝ajàcy bezpie-
czeƒstwu osoby znajdujàcej si´ w pojeêdzie lub po-
za nim;

2) zakrywania Êwiate∏ oraz urzàdzeƒ sygnalizacyj-
nych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaga-
nych tablic albo znaków, które powinny byç wi-
doczne;

3) ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszcza-
nia z przodu lub z ty∏u pojazdu znaków, napisów
lub przedmiotów, które ograniczajà czytelnoÊç tych
tablic;

4) umieszczania na pojeêdzie znaku okreÊlajàcego in-
ne paƒstwo ni˝ to, w którym pojazd zosta∏ zareje-
strowany.

2. Zabrania si´ kierujàcemu:

1) oddalania si´ od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;

2) u˝ywania pojazdu w sposób powodujàcy ucià˝li-
woÊci zwiàzane z nadmiernà emisjà spalin do Êro-
dowiska lub nadmiernym ha∏asem;

3) pozostawiania pracujàcego silnika podczas postoju
na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu
wykonujàcego czynnoÊci na drodze;

4) ciàgni´cia za pojazdem osoby na nartach, sankach,
wrotkach lub innym podobnym urzàdzeniu;

5) u˝ywania opon z umieszczonymi w nich na trwa∏e
elementami przeciwÊlizgowymi.

3. U˝ywanie ∏aƒcuchów przeciwÊlizgowych na opo-
nach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej Ênie-
giem.

Art. 61. 1. ¸adunek nie mo˝e powodowaç przekro-
czenia dopuszczalnej masy ca∏kowitej lub dopuszczal-
nej ∏adownoÊci pojazdu.

2. ¸adunek na pojeêdzie umieszcza si´ w taki spo-
sób, aby:

1) nie powodowa∏ przekroczenia dopuszczalnych na-
cisków osi pojazdu na drog´;

2) nie narusza∏ statecznoÊci pojazdu;

3) nie utrudnia∏ kierowania pojazdem;

4) nie ogranicza∏ widocznoÊci drogi lub nie zas∏ania∏
Êwiate∏, urzàdzeƒ sygnalizacyjnych, tablic rejestra-
cyjnych lub innych tablic albo znaków, w które po-
jazd jest wyposa˝ony.

3. ̧ adunek umieszczony na pojeêdzie powinien byç
zabezpieczony przed zmianà po∏o˝enia lub wywo∏ywa-
niem nadmiernego ha∏asu. Nie mo˝e on mieç odra˝a-
jàcego wyglàdu lub wydzielaç odra˝ajàcej woni.

4. Urzàdzenia s∏u˝àce do mocowania ∏adunku po-
winny byç zabezpieczone przed rozluênieniem si´,
swobodnym zwisaniem lub spadni´ciem podczas jaz-
dy.

5. ¸adunek sypki mo˝e byç umieszczony tylko
w szczelnej skrzyni ∏adunkowej, zabezpieczonej dodat-
kowo odpowiednimi zas∏onami uniemo˝liwiajàcymi
wysypywanie si´ ∏adunku na drog´.

6. ¸adunek wystajàcy poza p∏aszczyzny obrysu po-
jazdu mo˝e byç na nim umieszczony tylko przy zacho-
waniu nast´pujàcych warunków:

1) ∏adunek wystajàcy poza boczne p∏aszczyzny obrysu
pojazdu mo˝e byç umieszczony tylko w taki spo-
sób, aby ca∏kowita szerokoÊç pojazdu z ∏adunkiem
nie przekracza∏a 2,55 m, a przy szerokoÊci pojazdu
2,55 m nie przekracza∏a 3 m, jednak pod warun-
kiem umieszczenia ∏adunku tak, aby z jednej strony
nie wystawa∏ na odleg∏oÊç wi´kszà ni˝ 23 cm;

2) ∏adunek nie mo˝e wystawaç z ty∏u pojazdu na odle-
g∏oÊç wi´kszà ni˝ 2 m od tylnej p∏aszczyzny obrysu
pojazdu lub zespo∏u pojazdów; w przypadku przy-
czepy k∏onicowej odleg∏oÊç t´ liczy si´ od osi przy-
czepy;

3) ∏adunek nie mo˝e wystawaç z przodu pojazdu na
odleg∏oÊç wi´kszà ni˝ 0,5 m od przedniej p∏aszczy-
zny obrysu i wi´kszà ni˝ 1,5 m od siedzenia dla kie-
rujàcego.

7. Przy przewozie drewna d∏ugiego dopuszcza si´
wystawanie ∏adunku z ty∏u za przyczep´ k∏onicowà na
odleg∏oÊç nie wi´kszà ni˝ 5 m.

8. ¸adunek wystajàcy poza przednià lub boczne
p∏aszczyzny obrysu pojazdu powinien byç oznaczony.
Dotyczy to równie˝ ∏adunku wystajàcego poza tylnà
p∏aszczyzn´ obrysu pojazdu na odleg∏oÊç wi´kszà ni˝
0,5 m.

9. Ustala si´ nast´pujàce oznakowanie ∏adunku:

1) ∏adunek wystajàcy z przodu pojazdu oznacza si´
choràgiewkà barwy pomaraƒczowej lub dwoma
bia∏ymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby by∏y
widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie
niedostatecznej widocznoÊci ponadto Êwiat∏em
bia∏ym umieszczonym na najbardziej wystajàcej
do przodu cz´Êci ∏adunku;

2) ∏adunek wystajàcy z boku pojazdu oznacza si´ cho-
ràgiewkà barwy pomaraƒczowej o wymiarach co
najmniej 50 x 50 cm, umieszczonà przy najbardziej
wystajàcej kraw´dzi ∏adunku, a ponadto w okresie
niedostatecznej widocznoÊci bia∏ym Êwiat∏em od-
blaskowym skierowanym do przodu oraz czerwo-
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nym Êwiat∏em i czerwonym Êwiat∏em odblasko-
wym skierowanym do ty∏u; Êwiat∏a te nie powinny
znajdowaç si´ w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 40 cm od
najbardziej wystajàcej kraw´dzi ∏adunku; je˝eli d∏u-
goÊç wystajàcego z boku ∏adunku, mierzona
wzd∏u˝ pojazdu, przekracza 3 m, to choràgiewk´
i Êwiat∏a umieszcza si´ odpowiednio przy przedniej
i tylnej cz´Êci ∏adunku;

3) ∏adunek wystajàcy z ty∏u pojazdu oznacza si´ pasa-
mi bia∏ymi i czerwonymi umieszczonymi bezpo-
Êrednio na ∏adunku lub na tarczy na jego tylnej
p∏aszczyênie albo na zawieszonej na koƒcu ∏adun-
ku bryle geometrycznej (np. sto˝ku, ostros∏upie);
widoczna od ty∏u ∏àczna powierzchnia pasów po-
winna wynosiç co najmniej 1 000 cm2, przy czym
nie mo˝e byç mniej ni˝ po dwa pasy ka˝dej barwy;
ponadto w okresie niedostatecznej widocznoÊci na
najbardziej wystajàcej do ty∏u kraw´dzi ∏adunku
umieszcza si´ czerwone Êwiat∏o i czerwone Êwiat∏o
odblaskowe; przy przewozie drewna d∏ugiego za-
miast oznakowania pasami bia∏ymi i czerwonymi
dopuszcza si´ oznakowanie koƒca ∏adunku chorà-
giewkà lub tarczà barwy pomaraƒczowej;

4) ∏adunek wystajàcy z ty∏u samochodu osobowego
lub przyczepy ciàgni´tej przez samochód osobowy
mo˝e byç oznaczony choràgiewkà barwy czerwo-
nej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umiesz-
czonà przy najbardziej wystajàcej kraw´dzi ∏adun-
ku.

10. WysokoÊç pojazdu z ∏adunkiem nie mo˝e prze-
kraczaç 4 m.

11. Je˝eli masa, naciski osi lub wymiary pojazdu
wraz z ∏adunkiem lub bez ∏adunku sà wi´ksze od do-
puszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w prze-
pisach okreÊlajàcych warunki techniczne pojazdów
oraz okreÊlonych w ust. 6, 8 i 10, przejazd pojazdu jest
dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwole-
nia. 

12. (skreÊlony).67)

13. (skreÊlony).67)

14. (skreÊlony).67)

Art. 62. 1. Rzeczywista masa ca∏kowita przyczepy
ciàgni´tej przez:

1) samochód osobowy, samochód ci´˝arowy o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
3,5 t lub autobus — nie mo˝e przekraczaç rzeczywi-
stej masy ca∏kowitej pojazdu ciàgnàcego;

2) samochód ci´˝arowy o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej przekraczajàcej 3,5 t — nie mo˝e przekraczaç
rzeczywistej masy ca∏kowitej tego samochodu po-
wi´kszonej o 40%;

3) motocykl lub motorower — nie mo˝e przekraczaç
masy w∏asnej motocykla lub motoroweru, jednak
nie mo˝e przekraczaç 100 kg.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.

3.42) Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà pojazdów Si∏
Zbrojnych, Policji, Stra˝y Granicznej oraz stra˝y po˝ar-
nej.

4.68) 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.

4a.69) D∏ugoÊç zespo∏u 2 pojazdów nie mo˝e prze-
kraczaç 18,75 m, a 3 pojazdów — 22 m, z wyjàtkiem ze-
spo∏u pojazdów z∏o˝onego z:

1) pojazdu samochodowego i naczepy, których d∏u-
goÊç 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.69) Przejazd zespo∏u pojazdów z∏o˝onego z licz-
by pojazdów wi´kszej ni˝ okreÊlona w ust. 4 lub o d∏u-
goÊci wi´kszej ni˝ okreÊlona w ust. 4a wymaga zezwo-
lenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1.

5.70) D∏ugoÊci zespo∏ów pojazdów okreÊlone
w ust. 4a nie dotyczà tramwajów.

Art. 63. 1. Przewóz osób mo˝e odbywaç si´ tylko
pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowa-
nym. Liczba przewo˝onych osób nie mo˝e przekraczaç
liczby miejsc okreÊlonych w dowodzie rejestracyjnym,
z zastrze˝eniem ust. 4. W pojeêdzie niepodlegajàcym
rejestracji liczba przewo˝onych osób wynika z kon-
strukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

2. Dopuszcza si´ przewóz osób samochodem ci´˝a-
rowym poza kabinà kierowcy, pod warunkiem ˝e:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom tech-
nicznym do przewozu osób;

2) osoby nie znajdujà si´ mi´dzy ∏adunkiem a kabinà
kierowcy;

3) osoby przewo˝one sà na miejscach siedzàcych;

4) pojazd nie przekracza pr´dkoÊci 50 km/h.

3. Zabrania si´ przewozu osób w przyczepie, z tym
˝e dopuszcza si´ przewóz:

1) dzieci do szkó∏ lub przedszkoli i z powrotem w przy-
czepie dostosowanej do przewozu osób, ciàgni´tej
przez ciàgnik rolniczy;

2) konwojentów, dru˝yn roboczych i osób wykonujà-
cych czynnoÊci ∏adunkowe w przyczepie ciàgni´tej
przez ciàgnik rolniczy pod warunkiem, ˝e:
a) liczba przewo˝onych osób nie przekracza 5,
b) osoby stojàce trzymajà si´ uchwytów,

———————
67) Przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
69) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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c) osoby nie znajdujà si´ pomi´dzy ∏adunkiem
a przednià Êcianà przyczepy, 

d) pr´dkoÊç zespo∏u pojazdów nie przekracza
20 km/h.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do przewozu
pojazdami Si∏ Zbrojnych, Policji, Stra˝y Granicznej,
S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y po˝arnej.

5. Kierujàcemu pojazdem silnikowym, który prze-
wozi osob´, zabrania si´ palenia tytoniu lub spo˝ywa-
nia pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierujàce-
go samochodem ci´˝arowym, który przewozi osob´
w kabinie kierowcy, i kierujàcego samochodem osobo-
wym, z wyjàtkiem taksówki.

Art. 64.71) 1. Ruch pojazdu lub zespo∏u pojazdów,
którego masa, naciski osi lub wymiary wraz z ∏adun-
kiem lub bez ∏adunku sà wi´ksze od dopuszczalnych,
przewidzianych dla danej drogi w przepisach okreÊla-
jàcych warunki techniczne pojazdów oraz okreÊlonych
w art. 61 ust. 6, 8 i 10, jest dozwolony tylko pod warun-
kiem uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenia na przejazd, o których mowa
w ust. 1, wydaje si´:

1) na czas nieokreÊlony;

2) na czas okreÊlony w zezwoleniu;

3) na jednokrotny przejazd w wyznaczonym 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, wy-
daje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad28) lub upowa˝niona przez niego paƒstwowa lub
samorzàdowa jednostka organizacyjna, po uzgodnie-
niu z w∏aÊciwymi dla trasy przejazdu zarzàdami dróg,
je˝eli istnieje mo˝liwoÊç wyznaczenia trasy przejazdu,
w szczególnoÊci ze wzgl´du na stan techniczny drogi
i innych obiektów budowlanych po∏o˝onych w jej po-
bli˝u.

5. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) pojazdów stra˝y po˝arnej bioràcych udzia∏ w ak-
cjach ratowniczych;

2) nale˝àcych do Si∏ Zbrojnych, Policji lub Stra˝y Gra-
nicznej pojazdów specjalnych, pojazdów u˝ywa-
nych do celów specjalnych oraz pojazdów u˝ywa-
nych w zwiàzku z przewozem pojazdów specjal-
nych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
wydawania zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, ustala-
jàc w szczególnoÊci:

1) pojazdy, dla których wydawane sà poszczególne ro-
dzaje zezwoleƒ;

2) wymagania i stan techniczny dróg, który umo˝liwia
wyznaczenie trasy przejazdu.

7. Minister Obrony Narodowej oraz minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych i Minister Sprawiedli-
woÊci, uwzgl´dniajàc szczególny charakter zadaƒ zwià-
zanych z obronnoÊcià oraz koniecznoÊç zapewnienia
porzàdku, sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa ruchu, okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki poruszania si´ po drogach pojazdów,
o których mowa w ust. 5;

2) warunki przewozu osób pojazdami, o których mo-
wa w art. 63 ust. 4.

Oddzia∏ 5

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Art. 65. 1.72) Zawody sportowe, rajdy, wyÊcigi,
zgromadzenia i inne imprezy, które powodujà utrud-
nienie ruchu lub wymagajà korzystania z drogi w spo-
sób szczególny, mogà odbywaç si´ pod warunkiem
uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydaje organ zarzà-
dzajàcy ruchem na drodze, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce rozpocz´cia imprezy.

2.73) Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
si´ po:

1) zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce przeprowadzenia imprezy komendanta woje-
wódzkiego Policji;

2) uzgodnieniu warunków przeprowadzenia imprezy
z organami zarzàdzajàcymi ruchem na drogach, na
których impreza si´ odbywa.

3. (skreÊlony).74)

4. Organ wydajàcy zezwolenie mo˝e:

1) odmówiç wydania zezwolenia:
a) w razie uzyskania negatywnej opinii organów,

o których mowa w ust. 2 i 3,
b) je˝eli impreza zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu,
c) je˝eli impreza utrudni ruch drogowy na znacz-

nym obszarze; 

2) cofnàç wydane zezwolenie, je˝eli:
a) impreza zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu drogo-

wego,
b) warunki ruchu, przy uwzgl´dnieniu których ze-

zwolenie zosta∏o wydane, uleg∏y zmianie.

5. Organ kontroli ruchu drogowego mo˝e przerwaç
imprez´, je˝eli:

1) jest prowadzona bez zezwolenia;

2) miejsce, trasa lub czas jej trwania wykraczajà poza
warunki okreÊlone w zezwoleniu;

———————
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 127 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 49.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 27.
74) Przez art. 42 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 27.
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3) jej przebieg w bezpoÊredni sposób zagra˝a bezpie-
czeƒstwu.

6. Przepisy okreÊlone w ust. 1—5 nie dotyczà pro-
cesji, pielgrzymek i konduktów pogrzebowych, które
poruszajà si´ po drogach na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach. 

7. (utraci∏ moc).75)

DZIA¸ III

Pojazdy

Rozdzia∏ 1

Warunki techniczne pojazdów

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczàcy w ruchu ma byç tak
zbudowany, wyposa˝ony i utrzymany, aby korzystanie
z niego:

1) nie zagra˝a∏o bezpieczeƒstwu osób nim jadàcych
lub innych uczestników ruchu, nie narusza∏o po-
rzàdku ruchu na drodze i nie nara˝a∏o kogokolwiek
na szkod´;

2) nie zak∏óca∏o spokoju publicznego przez powodo-
wanie ha∏asu przekraczajàcego poziom okreÊlony
w przepisach szczegó∏owych;

3) nie powodowa∏o wydzielania szkodliwych substan-
cji w stopniu przekraczajàcym wielkoÊci okreÊlone
w przepisach szczegó∏owych;

4) nie powodowa∏o niszczenia drogi;

5) zapewnia∏o dostateczne pole widzenia kierowcy
oraz ∏atwe, wygodne i pewne pos∏ugiwanie si´
urzàdzeniami do kierowania, hamowania, sygnali-
zacji i oÊwietlenia drogi przy równoczesnym jej ob-
serwowaniu;

6) nie powodowa∏o zak∏óceƒ radioelektrycznych
w stopniu przekraczajàcym wielkoÊci okreÊlone
w przepisach szczegó∏owych.

1a.76) Autobus o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
przekraczajàcej 10 t, samochód ci´˝arowy i pojazd sil-
nikowy, o którym mowa w art. 2 pkt 35, o dopuszczal-
nej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 12 t, powinien byç
wyposa˝ony w homologowany ogranicznik pr´dkoÊci
montowany przez producenta lub jednostk´ przez nie-
go upowa˝nionà, ograniczajàcy maksymalnà pr´dkoÊç
autobusu do 100 km/h, a samochodu ci´˝arowego i po-
jazdu silnikowego, o którym mowa w art. 2 pkt 35, do
85 km/h, tak aby pr´dkoÊç rzeczywista tego pojazdu nie
mog∏a przekroczyç 90 km/h.

1b.76) Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu: 

1) specjalnego lub u˝ywanego do celów specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´-

ziennej, Si∏ Zbrojnych i jednostek ochrony przeciw-
po˝arowej;

2) zabytkowego;

3) nierozwijajàcego, ze wzgl´dów konstrukcyjnych,
pr´dkoÊci wi´kszej ni˝ odpowiednio okreÊlone
w ust. 1a;

4) u˝ywanego do prowadzenia badaƒ naukowych na
drogach;

5) przeznaczonego wy∏àcznie do robót publicznych na
obszarach miejskich.

1c.76) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, ma-
jàc na uwadze szczególne zagro˝enia wyst´pujàce
podczas przewozu towarów niebezpiecznych, mo˝e
okreÊliç w drodze rozporzàdzenia ni˝sze ni˝ ustalone
w ust. 1a wartoÊci ustawieƒ urzàdzeƒ ograniczajàcych
maksymalnà pr´dkoÊç pojazdów przewo˝àcych niektó-
re towary niebezpieczne.

2. Urzàdzenia i wyposa˝enie pojazdu, w szczegól-
noÊci zapewniajàce bezpieczeƒstwo ruchu i ochron´
Êrodowiska przed ujemnymi skutkami u˝ywania pojaz-
du, powinny byç utrzymane w nale˝ytym stanie oraz
dzia∏aç sprawnie i skutecznie.

3. Urzàdzenia s∏u˝àce do ∏àczenia pojazdu ciàgnà-
cego z przyczepà powinny zapewniç bezpieczne cià-
gni´cie przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
przewidzianej do ciàgni´cia przez ten pojazd, uniemo˝-
liwiç samoczynne od∏àczenie si´ przyczepy oraz za-
pewniç prawid∏owe dzia∏anie Êwiate∏ i hamulców, o ile
przyczepa jest w nie wyposa˝ona.

3a.77) Pojazd uczestniczàcy w ruchu powinien po-
siadaç nadane przez producenta, z zastrze˝eniem
art. 66a, cechy identyfikacyjne:

1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ra-
my;

2) numer silnika.

4. Zabrania si´:

1) umieszczania wewnàtrz i zewnàtrz pojazdu wysta-
jàcych spiczastych albo ostrych cz´Êci lub przed-
miotów, które mogà spowodowaç uszkodzenie cia-
∏a osób jadàcych w pojeêdzie lub innych uczestni-
ków ruchu;

2) stosowania w pojeêdzie przedmiotów wyposa˝enia
i cz´Êci nieodpowiadajàcych warunkom okreÊlo-
nym w przepisach szczegó∏owych;

3) umieszczania w pojeêdzie lub na nim urzàdzeƒ sta-
nowiàcych obowiàzkowe wyposa˝enie pojazdu
uprzywilejowanego, wysy∏ajàcych sygna∏y Êwietl-
ne w postaci niebieskich lub czerwonych Êwiate∏
b∏yskowych albo sygna∏ dêwi´kowy o zmiennym
tonie;

4)78) wyposa˝ania pojazdu w urzàdzenie informujàce
o dzia∏aniu sprz´tu kontrolno-pomiarowego u˝y-———————

75) Utraci∏ moc z dniem 28 czerwca 2001 r. na podstawie
ust. 4 wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99 (Dz. U. Nr 53,
poz. 649).

76) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 8.

———————
77) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
78) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 188 pkt 1 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 51 jako druga.
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wanego przez organy kontroli ruchu drogowego
lub dzia∏anie to zak∏ócajàce albo przewo˝enia
w pojeêdzie takiego urzàdzenia w stanie wskazujà-
cym na gotowoÊç jego u˝ycia; nie dotyczy to pojaz-
dów specjalnych Si∏ Zbrojnych, Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
i Stra˝y Granicznej; 

5)79) wymiany nadwozia pojazdu posiadajàcego ce-
chy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a
pkt 1;

6)79) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniajà-
cych rodzaj pojazdu, z wyjàtkiem:
a) pojazdu, na którego typ zosta∏o wydane Êwia-

dectwo homologacji lub decyzja zwalniajàca po-
jazd z homologacji, 

b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych doko-
na∏ przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w tym zakresie.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80) w po-
rozumieniu z ministrami w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych81) oraz Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki techniczne pojazdów oraz
zakres ich niezb´dnego wyposa˝enia.

6.42) Ministrowie Obrony Narodowej oraz w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych81) w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw transportu80) okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, warunki techniczne pojaz-
dów specjalnych i u˝ywanych do celów specjalnych Si∏
Zbrojnych.

7.82) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedli-
woÊci w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia,
warunki techniczne pojazdów specjalnych i u˝ywanych
do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
kontroli skarbowej, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by Wi´ziennej
i stra˝y po˝arnej.

8.83) W rozporzàdzeniach, o których mowa
w ust. 5—7, nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci:

1) koniecznoÊç zapewnienia bezpiecznego korzysta-
nia z pojazdów;

2) zapewnienie mo˝liwie najmniejszego negatywne-
go wp∏ywu pojazdów na Êrodowisko;

3) przepisy i porozumienia mi´dzynarodowe dotyczà-
ce pojazdów, ich wyposa˝enia i cz´Êci;

4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzy-
stania.

Art. 66a.84) 1. Cechy identyfikacyjne, o których mo-
wa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta w∏aÊciwy w sprawach rejestracji pojaz-
du wydaje decyzj´ o nadaniu cech identyfikacyjnych
w przypadku pojazdu:

1) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, pod-
wozia lub ramy konstrukcji w∏asnej, którego mark´
okreÊla si´ jako „SAM”;

2)85) w którym dokonano wymiany ramy, podwozia
lub silnika na odpowiednio ram´, podwozie lub sil-
nik bez numeracji fabrycznej;

3) odzyskanego po kradzie˝y, w którym cecha identy-
fikacyjna uleg∏a zatarciu lub sfa∏szowaniu;

4) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu
wykonujàcego orzeczenie o przepadku pojazdu na
rzecz Skarbu Paƒstwa, w którym cecha identyfika-
cyjna uleg∏a zatarciu lub sfa∏szowaniu;

5) w którym cecha identyfikacyjna uleg∏a zatarciu lub
sfa∏szowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sàdu
zosta∏o ustalone prawo w∏asnoÊci pojazdu;

6) w którym cecha identyfikacyjna uleg∏a skorodowa-
niu lub zosta∏a zniszczona podczas wypadku dro-
gowego albo podczas naprawy.

3. OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, po-
winny byç stwierdzone pisemnà opinià rzeczoznawcy
samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia
powinna wskazywaç pierwotne cechy identyfikacyjne
lub jednoznacznie wykluczaç ingerencj´ w pole nume-
rowe w celu umyÊlnego ich zniszczenia lub zafa∏szowa-
nia.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpi-
suje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, je-
˝eli by∏a wydana.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc znaczenie cech identyfikacyjnych dla za-
pewnienia pewnoÊci i bezpieczeƒstwa obrotu pojazda-
mi, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przy-
padkach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80)

mo˝e w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach
zezwoliç na odst´pstwo od warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç pojazdy.

2.86) Rada powiatu mo˝e wprowadziç obowiàzek
wyposa˝enia pojazdów zaprz´gowych w hamulec uru-
chamiany z miejsca zajmowanego przez kierujàcego. 

———————
79) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.

80) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 1 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

81) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

82) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 15.

83) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

———————
84) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1. 
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 8.
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 127 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 49.
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Art. 68. 1.87) Producent lub importer nowego pojaz-
du samochodowego, ciàgnika rolniczego, motorowe-
ru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wy-
posa˝enia lub cz´Êci jest obowiàzany uzyskaç na ka˝dy
nowy typ tych pojazdów Êwiadectwo homologacji wy-
dane przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

2. Za producenta, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a
si´ równie˝ podmiot dokonujàcy monta˝u lub zabudo-
wy pojazdów.

3. Przepis ust. 1 dotyczy równie˝ instalacji przysto-
sowujàcej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz
sposobu jej monta˝u przez ró˝ne podmioty.

4. Âwiadectwo homologacji wydaje si´ na podsta-
wie wyników badaƒ homologacyjnych polegajàcych
na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego
wyposa˝enia lub cz´Êç odpowiadajà warunkom okre-
Êlonym w:

1) przepisach art. 66;

2)88) regulaminach stanowiàcych za∏àczniki do Poro-
zumienia dotyczàcego przyj´cia jednolitych wyma-
gaƒ technicznych dla pojazdów ko∏owych, wypo-
sa˝enia i cz´Êci, które mogà byç stosowane w tych
pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homolo-
gacji udzielonych na podstawie tych wymagaƒ,
sporzàdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), przyj´tych
do stosowania przez Rzeczpospolità Polskà wraz ze
zmianami obowiàzujàcymi od daty wejÊcia ich
w ˝ycie;

3) polskich normach przyj´tych do obowiàzkowego
stosowania.89)

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80) lub
jednostka przez niego upowa˝niona mo˝e przeprowa-
dzaç kontrol´ produkcji pojazdów, przedmiotów ich
wyposa˝enia lub cz´Êci obj´tych homologacjà typu co
do ich zgodnoÊci z warunkami okreÊlonymi w Êwiadec-
twie homologacji.

6. Badania homologacyjne i kontrola zgodnoÊci
produkcji sà przeprowadzane na koszt producenta, im-
portera lub podmiotu dokonujàcego monta˝u instala-
cji gazowej.

7. W przypadku produkcji danego typu pojazdu
przez ró˝ne podmioty, badania homologacyjne prze-
prowadza si´ odr´bnie dla ka˝dej wersji typu pojazdu.

8. W razie zmiany warunków stanowiàcych podsta-
w´ wydania Êwiadectwa homologacji, producent lub
importer jest obowiàzany uzyskaç nowe Êwiadectwo
homologacji na dany typ pojazdu, przedmiot wyposa-
˝enia lub cz´Êç.

9. W razie wprowadzenia zmian w typie pojazdu,
przedmiocie wyposa˝enia lub cz´Êci wp∏ywajàcych na
zmian´ warunków stanowiàcych podstaw´ wydania
Êwiadectwa homologacji, producent lub importer jest
obowiàzany uzyskaç nowe Êwiadectwo homologacji
na dany typ pojazdu, przedmiot wyposa˝enia lub
cz´Êç.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80) cofa
Êwiadectwo homologacji w razie stwierdzenia, ˝e po-
jazd, przedmiot wyposa˝enia lub cz´Êç nie odpowiada-
jà warunkom okreÊlonym w Êwiadectwie homologacji.

11. Przepisy ust. 1—10 nie dotyczà pojazdu:

1) zabytkowego;

2) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, pod-
wozia lub ramy konstrukcji w∏asnej, którego mark´
okreÊla si´ jako „SAM”;

3)90) specjalnego lub u˝ywanego do celów specjal-
nych Si∏ Zbrojnych, Policji, Stra˝y Granicznej, kon-
troli skarbowej, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by Wi´ziennej
oraz stra˝y po˝arnej;

4)91) wyprodukowanego lub importowanego w iloÊci
jednej sztuki rocznie.

12. Pojazdy, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, pod-
legajà badaniu co do zgodnoÊci z warunkami technicz-
nymi, które przeprowadza si´ na koszt wnioskodawcy.

13.92) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci przepisy i porozumienia mi´-
dzynarodowe w zakresie badaƒ homologacyjnych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb wyda-
wania lub cofania Êwiadectw homologacji, zakres
i sposób przeprowadzania badaƒ homologacyjnych,
kontroli zgodnoÊci produkcji lub monta˝u z warunkami
homologacji, wzory dokumentów zwiàzanych z homo-
logacjà oraz jednostki upowa˝nione do przeprowadza-
nia badaƒ homologacyjnych, kontroli zgodnoÊci pro-
dukcji lub monta˝u z warunkami homologacji.

14.92) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnie-
nia bezpiecznego korzystania z pojazdów oraz zakres
warunków technicznych pojazdów podlegajàcych ba-
daniu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i spo-
sób przeprowadzania badaƒ zgodnoÊci pojazdów z wa-
runkami technicznymi, o których mowa w ust. 12, wzo-
ry dokumentów zwiàzanych z tymi badaniami oraz jed-
nostki upowa˝nione do tych badaƒ.

Art. 69. 1.93) Producent lub importer nowych pojaz-
dów sà obowiàzani wydaç wyciàg ze Êwiadectwa ho-

———————
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
89) Od dnia 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest

dobrowolne, stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169,
poz. 1386).

———————
90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1, i ze zmianà
wprowadzonà przez art. 10 pkt 6 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 15.

91) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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mologacji do ka˝dego pojazdu, na którego typ wydano
Êwiadectwo homologacji, lub odpis decyzji zwalniajà-
cej pojazd z homologacji.

2. Wyciàg ze Êwiadectwa homologacji lub odpis de-
cyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji przekazuje si´
w∏aÊcicielowi pojazdu.

Art. 70. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80)

mo˝e zwolniç producenta lub importera okreÊlonego
typu pojazdu, przedmiotu wyposa˝enia lub cz´Êci
z obowiàzku, o którym mowa w art. 68 ust. 1.

Rozdzia∏ 2

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzajàcym dopusz-
czenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciàgnika
rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód re-
jestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie
dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.

2.94) Pojazdy okreÊlone w ust. 1 sà dopuszczone do
ruchu, je˝eli odpowiadajà warunkom okreÊlonym
w art. 66 oraz sà zarejestrowane i zaopatrzone w zale-
galizowane tablice (tablic´) rejestracyjne, a w przypad-
ku pojazdów samochodowych, z wy∏àczeniem motocy-
kli, w nalepk´ kontrolnà.

3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa moto-
cyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do cià-
gni´cia przez ciàgnik rolniczy lub pojazd wolnobie˝ny
jest dopuszczony do ruchu, je˝eli odpowiada warun-
kom okreÊlonym w art. 66.

4. Zespó∏ pojazdów sk∏adajàcy si´ z pojazdu samo-
chodowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprze-
kraczajàcej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy
mo˝e byç dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpo-
wiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzo-
nego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy
motocykla.

5. Pojazd zarejestrowany za granicà dopuszcza si´
do ruchu, je˝eli odpowiada wymaganym warunkom
technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne
z numerem rejestracyjnym sk∏adajàcym si´ z liter alfa-
betu ∏aciƒskiego i cyfr arabskich oraz w znak wyró˝nia-
jàcy paƒstwo, w którym dokonano rejestracji, a kieru-
jàcy pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzajàcy
dokonanie rejestracji. Pojazd taki, po dokonaniu osta-
tecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza si´ do
ruchu na okres nieprzekraczajàcy 30 dni.

Art. 72.95) 1. Rejestracji dokonuje si´ na podstawie:

1) dowodu w∏asnoÊci pojazdu lub dokumentu po-
twierdzajàcego powierzenie pojazdu, o którym mo-
wa w art. 73 ust. 5;

2) karty pojazdu, je˝eli by∏a wydana;

3) wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu
decyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji, je˝eli sà
wymagane;

4) zaÊwiadczenia o pozytywnym wyniku badania tech-
nicznego pojazdu, je˝eli jest wymagane;

5) dowodu rejestracyjnego, je˝eli pojazd by∏ zareje-
strowany;

6) dowodu odprawy celnej przywozowej, je˝eli pojazd
zosta∏ sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany
po raz pierwszy;

7)96) Êwiadectwa oryginalnoÊci. 

2.97) Wymagania ust. 1 nie dotyczà:

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

2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skar-
bu Paƒstwa lub na rzecz jednostki samorzàdu tery-
torialnego — w zakresie ust. 1 pkt 2, 5 i 7;

3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej — w zakresie ust. 1 pkt 5 i 7;

4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy — w zakresie
ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast dowodu re-
jestracyjnego dopuszcza si´ przedstawienie inne-
go dokumentu potwierdzajàcego rejestracj´ za
granicà;

5) pojazdu nowego, rejestrowanego po raz pierwszy,
na którego typ producent lub importer uzyska∏
Êwiadectwo homologacji lub decyzj´ zwalniajàcà
z homologacji — w zakresie ust. 1 pkt 7;

6) pojazdu, którego rejestracja jest dokonywana przed
dniem 1 stycznia 2004 r. — w zakresie ust. 1 pkt 7.

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

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjne-
go lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów nale-
˝y przedstawiç zaÊwiadczenie wystawione przez organ
rejestrujàcy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce ostatniej
rejestracji, potwierdzajàce dane zawarte w zagubio-
nym dokumencie, niezb´dne do rejestracji.

Art. 73. 1.98) Rejestracji pojazdu dokonuje, na wnio-
sek w∏aÊciciela, starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce jego zamieszkania (siedzib´), wydajàc dowód reje-
stracyjny i zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyj-
ne oraz nalepk´ kontrolnà, je˝eli jest wymagana, z za-
strze˝eniem ust. 2—5.

———————
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
96) Obowiàzuje od dnia 1 stycznia 2003 r., stosownie do art. 6

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
97) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 5 grud-

nia 2002 r. o zmianie ustawy o us∏ugach detektywistycz-
nych oraz ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 238, poz. 2021), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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2. Rejestracji pojazdu, którego w∏aÊcicielem jest
przedsi´biorstwo wielozak∏adowe lub inny podmiot,
w sk∏ad którego wchodzà wydzielone jednostki organi-
zacyjne, mo˝e dokonaç starosta99) w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na siedzib´ zak∏adu lub jednostki, na wniosek kie-
rownika zak∏adu lub wydzielonej jednostki organizacyj-
nej upowa˝nionego przez w∏aÊciciela.

3.100) Rejestracji pojazdów Si∏ Zbrojnych, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu i Stra˝y Granicznej dokonujà w∏aÊciwe organy
tych jednostek. Organy te wydajà dowód rejestracyjny
i zalegalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne oraz na-
lepk´ kontrolnà, chyba ˝e dla danego pojazdu tablice
(tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie sà wy-
magane, a numer rejestracyjny umieszcza si´ bezpo-
Êrednio na pojeêdzie.

3a.101) Starostowie przekazujà odp∏atnie wojewo-
dzie mazowieckiemu cz´Êciowo wype∏nione blankiety
dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne oraz
nalepki kontrolne niezb´dne do rejestracji, o której mo-
wa w art. 76 ust. 4. Informacje dotyczàce przekazanych
blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestra-
cyjnych i nalepek kontrolnych sà informacjami niejaw-
nymi stanowiàcymi tajemnic´ paƒstwowà, podlegajà-
cymi ochronie na podstawie przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych.

4.102) Rejestracji pojazdu nale˝àcego do przedsta-
wicielstwa dyplomatycznego, urz´du konsularnego
i misji specjalnej paƒstw obcych lub organizacji mi´-
dzynarodowej, a tak˝e ich personelu korzystajàcego
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub
konsularnych na mocy ustaw, umów bàdê powszech-
nie uznanych zwyczajów mi´dzynarodowych lub na za-
sadzie wzajemnoÊci, dokonuje wojewoda mazowiecki
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych.

5. W razie powierzenia pojazdu przez zagranicznà
osob´ fizycznà lub prawnà podmiotowi polskiemu, po-
jazd ten jest rejestrowany przez okreÊlony w ust. 1 or-
gan w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania (sie-
dzib´) podmiotu polskiego.

Art. 74.103) 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonu-
je, w przypadkach okreÊlonych w ust. 2, starosta w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania (siedzib´)
w∏aÊciciela pojazdu, wydajàc pozwolenie czasowe i za-
legalizowane tablice (tablic´) rejestracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje si´:

1) z urz´du — po z∏o˝eniu wniosku o rejestracj´ pojaz-
du;

2) na wniosek w∏aÊciciela pojazdu — w celu umo˝li-
wienia:
a) wywozu pojazdu za granic´,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub od-

bioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przejazdu pojazdu zwiàzanego z koniecznoÊcià

dokonania jego badania technicznego lub na-
prawy;

3) na wniosek jednostki upowa˝nionej do przeprowa-
dzania badaƒ homologacyjnych lub jednostki ba-
dawczej producenta pojazdu, jego wyposa˝enia
lub cz´Êci — w celu umo˝liwienia odpowiednich
badaƒ.

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

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

5. Po up∏ywie terminu czasowej rejestracji pozwo-
lenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca si´ do or-
ganu, który je wyda∏, z wyjàtkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a.

Art. 75. 1. Je˝eli u˝ywanie pojazdu uzale˝nione jest
od szczególnych warunków okreÊlonych przepisami,
starosta99) wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub po-
zwoleniu czasowym odpowiednie zastrze˝enie.

2.104) Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe,
zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka
kontrolna wydawane sà za op∏atà. Op∏at´ pobiera or-
gan dokonujàcy rejestracji.

3. Zabrania si´ rejestracji pojazdu z∏o˝onego poza
wytwórnià, z wyjàtkiem pojazdu marki „SAM” oraz po-
jazdu zabytkowego.

Art. 75a.105) 1. Tablice rejestracyjne mo˝e produko-
waç, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, przedsi´-
biorca, który spe∏nia nast´pujàce wymagania:

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma mo˝liwoÊci techniczne gwarantujàce wykony-
wanie tablic rejestracyjnych lub materia∏ów s∏u˝à-
cych do ich produkcji zgodnie z warunkami tech-
nicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsi´bior-
ców sprowadzajàcych z zagranicy materia∏y s∏u˝à-
ce do wyrobu tablic rejestracyjnych;

3) posiada certyfikat na zgodnoÊç tablic rejestracyj-
nych lub materia∏ów s∏u˝àcych do ich produkcji
z warunkami technicznymi;

———————
99) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 127 pkt 6 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 49.
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1, i ze zmianà wprowadzonà
przez art. 188 pkt 1 ustawy wymienionej w odnoÊniku 51
jako druga.

101) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
105) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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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∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne;

6) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub przest´pstwo przeciwko dokumentom — doty-
czy osoby fizycznej lub cz∏onków organów osoby
prawnej.

2. Za przedsi´biorc´ produkujàcego tablice rejestra-
cyjne, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ jednostk´:

1) produkujàcà tablice rejestracyjne z wyt∏oczonymi
numerami rejestracyjnymi;

2) produkujàcà tablice rejestracyjne bez wyt∏oczonych
numerów rejestracyjnych;

3) t∏oczàcà numery rejestracyjne;

4) produkujàcà lub sprowadzajàcà z zagranicy, okre-
Êlone przez ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu, w drodze rozporzàdzenia, materia∏y s∏u˝àce
do produkcji tablic rejestracyjnych.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie na produkcj´ ta-
blic rejestracyjnych na wniosek przedsi´biorcy, o ile
spe∏nia on wymagania, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsi´bior-
ca ubiegajàcy si´ o jego wydanie za∏àcza:

1) dokument okreÊlajàcy status jednostki b´dàcej
osobà prawnà lub nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej jednostkà organizacyjnà albo dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç w przypadku osoby fi-
zycznej;

2) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
stwierdzajàce niekaralnoÊç za przest´pstwo pope∏-
nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych lub
przest´pstwo przeciwko dokumentom:
a) przedsi´biorcy, je˝eli jest on osobà fizycznà,
b) osób — cz∏onków w∏adz organów osoby praw-

nej lub nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej
jednostki organizacyjnej;

3) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfika-
cji statystycznej (REGON);

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfika-
cji podatkowej (NIP).

5. Wojewoda odmawia wydania zezwolenia w przy-
padku, gdy przedsi´biorca nie spe∏nia wymagaƒ okre-
Êlonych w ust. 1.

6. Tablice rejestracyjne produkowane sà wy∏àcznie
na zamówienie:

1) organu w∏aÊciwego w sprawach rejestracji pojaz-
dów — z wyt∏oczonymi 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 pro-
dukowane lub sprowadzane z zagranicy na zamówie-
nie przedsi´biorcy posiadajàcego zezwolenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, lub ubiegajàcego si´ o jego wyda-
nie.

8. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, prowa-
dzi ewidencje:

1) materia∏ów do produkcji tablic rejestracyjnych,
o których mowa w ust. 2 pkt 4;

2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych;

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 zakre-
sie produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych.

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

Art. 75b.105) Organ w∏aÊciwy w sprawach rejestra-
cji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczajàc na nich
znak legalizacyjny.

Art. 75c.105) Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego zabez-
pieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz mate-
ria∏ami zwiàzanymi z ich produkcjà, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) warunki produkcji i szczegó∏owy sposób dystrybu-
cji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa
w art. 75a ust. 8;

2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunki
techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, o któ-
rym mowa w art. 75b.

Art. 75d.105) Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu dokona wyboru producenta blankietów dowodów
rejestracyjnych, pozwoleƒ czasowych, znaków legali-
zacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów na
zasadach okreÊlonych przepisami o zamówieniach pu-
blicznych.

Art. 76.106) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:
a) warunki i tryb rejestracji pojazdów, z zastrze˝e-

niem ust. 2 i 3, oraz wzory dowodu rejestracyj-
nego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrol-
nej, tablic rejestracyjnych oraz innych tablic,
cech identyfikacyjnych i oznaczeƒ, w które za-
opatruje si´ pojazd, a tak˝e ich opis,

b) warunki dystrybucji blankietów dowodów reje-
stracyjnych, pozwoleƒ czasowych i nalepek kon-
trolnych;

2) wysokoÊç op∏at za wydanie dowodu rejestracyjne-
go, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) reje-
stracyjnych;

3) szczegó∏owe czynnoÊci organów w sprawach zwià-
zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
wzory dokumentów w tych sprawach.

———————
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu oraz mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb rejestracji oraz
wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych
pojazdów Si∏ Zbrojnych, a tak˝e jednostki organizacyj-
ne w∏aÊciwe w tych sprawach.

3.107) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej oraz po
zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzo-
ry dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych po-
jazdów Biura Ochrony Rzàdu, Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Stra˝y
Granicznej, kontroli skarbowej, S∏u˝by Celnej, a tak˝e
jednostki organizacyjne w∏aÊciwe w tych sprawach.

4.108) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy do
spraw transportu, Szef Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Szef Agencji Wywiadu oraz wojewoda
mazowiecki ustalà, w drodze porozumienia, szczegól-
ny tryb dystrybucji i wymagania dotyczàce blankietów
dowodów rejestracyjnych i nalepek kontrolnych, o któ-
rych mowa w art. 73 ust. 3a, zasady rozliczeƒ pomi´dzy
stronami porozumienia oraz tryb rejestracji niektórych
pojazdów resortu spraw wewn´trznych, obrony naro-
dowej i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu. 

5. W rozporzàdzeniach, o których mowa 
w ust. 1—4, nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci:

1) koniecznoÊç przeciwdzia∏ania dopuszczeniu do ru-
chu pojazdów pochodzàcych z kradzie˝y;

2) prawid∏owe zabezpieczenie dokumentów zwiàza-
nych z rejestracjà, tablicami rejestracyjnymi i inny-
mi oznaczeniami;

3) koszty dzia∏ania administracji publicznej w spra-
wach rejestracji pojazdów;

4)78) sposób wykorzystania pojazdów, o których mo-
wa w ust. 2 i 3, przy wykonywaniu zadaƒ okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych Biura Ochrony
Rzàdu, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu i Stra˝y Granicznej.

Art. 77. 1. Producent lub importer nowych pojaz-
dów jest obowiàzany wydaç kart´ pojazdu dla ka˝dego
pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu
handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Karta pojazdu jest przekazywana w∏aÊcicielowi
pojazdu.

3.109) Kart´ pojazdu dla pojazdu samochodowego,
innego ni˝ okreÊlony w ust. 1, wydaje, za op∏atà, w∏a-

Êciwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej
rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80):

1) w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych81) oraz Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb wydawa-
nia kart pojazdów oraz wzór karty pojazdu, a tak˝e
jej opis;

2) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at
za kart´ pojazdu;

3) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dokumenty sta-
nowiàce podstaw´ wpisu danych do karty pojazdu
oraz czynnoÊci jednostek zajmujàcych si´ dystry-
bucjà, przechowywaniem i wydawaniem kart po-
jazdów;

4)110) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki dys-
trybucji kart pojazdów.

5.111) W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4,
nale˝y uwzgl´dniç znaczenie tych dokumentów dla re-
jestracji pojazdu oraz wysokoÊç kosztów zwiàzanych
z drukiem i dystrybucjà kart pojazdów.

Art. 78. 1. W razie przeniesienia na innà osob´ w∏a-
snoÊci pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy w∏a-
Êciciel przekazuje nowemu w∏aÊcicielowi dowód reje-
stracyjny i kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana.

2. W∏aÊciciel pojazdu zarejestrowanego jest obo-
wiàzany zawiadomiç w terminie nieprzekraczajàcym
30 dni starost´99) o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagajàcej zmiany
danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyj-
nym.

3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, sà dokumen-
towane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów doko-
nuje starosta99).

4. W∏aÊciciel lub posiadacz pojazdu jest obowiàza-
ny wskazaç na ˝àdanie uprawnionego organu, komu
powierzy∏ pojazd do kierowania lub u˝ywania w ozna-
czonym czasie, chyba ˝e pojazd zosta∏ u˝yty wbrew je-
go woli i wiedzy przez nieznanà osob´, czemu nie móg∏
zapobiec.

Art. 79.112) 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu, na
wniosek jego w∏aÊciciela, w przypadku:

1) przekazania, w celu jego utylizacji do przedsi´bior-
stwa 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;———————
107) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 188 pkt 1 i 3

ustawy wymienionej w odnoÊniku 51 jako druga, i art. 10
pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15.

108) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 188 pkt 2 i 3
ustawy wymienionej w odnoÊniku 51 jako druga.

109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
110) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
111) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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2) kradzie˝y pojazdu, je˝eli jego w∏aÊciciel z∏o˝y∏ sto-
sowne oÊwiadczenie pod odpowiedzialnoÊcià kar-
nà za fa∏szywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, je˝eli pojazd zosta∏ zareje-
strowany za granicà lub zbyty za granic´;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicà;

5) udokumentowanej trwa∏ej i zupe∏nej utraty posia-
dania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa w∏a-
snoÊci.

2. W przypadku przekazania zespo∏ów pojazdu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pozosta∏e jego ele-
menty powinny zostaç wykorzystane w sposób nie-
sprzeczny z przepisami ustawy regulujàcymi post´po-
wanie z odpadami.

3. Przyjmujàc do utylizacji pojazd lub jego elemen-
ty, sk∏adnica z∏omu wydaje zaÊwiadczenie.

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej
rejestracji, z wyjàtkiem pojazdu:

1) odzyskanego po kradzie˝y;

2) zabytkowego;

3) majàcego co najmniej 25 lat, którego model nie jest
produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczo-
znawc´ samochodowego za unikatowy lub majàcy
szczególne znaczenie dla udokumentowania histo-
rii motoryzacji;

4)113) ciàgnika i przyczepy rolniczej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wa-
runkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie
przez w∏aÊciciela pojazdu op∏aty na rzecz gminy na re-
alizacj´ zadaƒ zwiàzanych z utrzymaniem czystoÊci
i porzàdku w gminach.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koszty pono-
szone przez gminy zwiàzane z usuwaniem negatyw-
nych skutków utraty pojazdu oraz kosztów zwiàzanych
z usuwaniem wraków, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 5.

Art. 79a.114) 1. Rzeczoznawcà samochodowym jest
osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

3) posiada 5-letnià wymaganà praktyk´ zawodowà
w dziedzinie zwiàzanej 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 rzeczoznawstwa sa-
mochodowego wydany przez jednostk´ akredyto-
wanà w polskim systemie akredytacji;

7) zosta∏a wpisana na list´ rzeczoznawców samocho-
dowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu wpisuje
na list´ rzeczoznawców samochodowych osob´, która
spe∏nia wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 1—6, i po-
twierdza wpis, wydajàc zaÊwiadczenie.

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

4. Na liÊcie rzeczoznawców samochodowych
umieszcza si´ imi´ i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego
numer identyfikacyjny.

5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dost´pna.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu prowadzi
ewidencj´ i list´ rzeczoznawców samochodowych.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu skreÊla
rzeczoznawc´ z listy rzeczoznawców samochodowych:

1) po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 3;

2) niespe∏niajàcego wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—6;

3) w razie Êmierci rzeczoznawcy.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty za wpis na
list´ rzeczoznawców samochodowych oraz wzory do-
kumentów z tym zwiàzanych, w szczególnoÊci za-
Êwiadczenia potwierdzajàcego wpis.

Art. 80.115) Zadania i kompetencje okreÊlone
w art. 73 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3
i art. 78 ust. 3 nie mogà byç powierzone w drodze po-
rozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu
warszawskiego116).

Rozdzia∏ 2a117)

Centralna ewidencja pojazdów

Art. 80a. 1. Tworzy si´ centralnà ewidencj´ pojaz-
dów, zwanà dalej „ewidencjà”.

2. W ewidencji gromadzi si´ dane i informacje o po-
jazdach zarejestrowanych oraz o ich w∏aÊcicielach lub
niektórych posiadaczach.

———————
113) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 183, poz. 1524), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 listo-
pada 2002 r.

114) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

———————
115) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

31 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu dro-
gowym oraz ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 43, poz. 483), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
9 czerwca 2000 r.

116) Obecnie: m.st. Warszawy, stosownie do art. 31 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego War-
szawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361), która wesz∏a w ˝ycie
w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek
samorzàdu terytorialnego przypadajàcych w zwiàzku
z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r., zgodnie z art. 33 tej usta-
wy.

117) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 115.
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3. W ewidencji wyodr´bnia si´ zbiór danych i infor-
macji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3. Wy-
twarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przeka-
zywanie danych i informacji o tych pojazdach odbywa
si´ z zachowaniem wymogów okreÊlonych w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych.

4. Ewidencj´ prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej w systemie teleinformatycz-
nym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest
administratorem danych i informacji zgromadzonych
w ewidencji.

Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi si´:

1) dane o pojeêdzie:
a) mark´, typ i model,
b) rodzaj,
c) numer rejestracyjny,
d) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia

(podwozia),
e) numer silnika,
f) rok produkcji,
g) dat´ pierwszej rejestracji,
h) termin badania technicznego,
i) zastrze˝enia, o których mowa w art. 75 ust. 1;

2) seri´ i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwo-
lenia czasowego oraz dat´ ich wydania;

3) seri´ i numer karty pojazdu, je˝eli zosta∏a wydana;

4) nazw´ organu, który dokona∏ rejestracji pojazdu;

5) dane o w∏aÊcicielu pojazdu oraz o posiadaczu,
o którym mowa w art. 73 ust. 5:
a) imi´ i nazwisko (nazw´ lub firm´),
b) adres zamieszkania (siedziby),
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz-

nego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL),
d) numer identyfikacyjny REGON;

6) informacje o: 
a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia)

lub numeru silnika,
b) kradzie˝y pojazdu oraz jego odnalezieniu,
c) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestra-

cyjnych, pozwolenia czasowego i tablic tymcza-
sowych oraz karty pojazdu, a tak˝e ich odnale-
zieniu,

d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo po-
zwolenia czasowego,

e)118) wydaniu lub odmowie wydania Êwiadectwa
oryginalnoÊci pojazdu;

7) informacje o zawartej umowie obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posia-
dacza pojazdu, okreÊlajàce:
a) imi´ i nazwisko (nazw´ lub firm´) ubezpieczone-

go i jego adres zamieszkania (siedziby),
b) nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ, który zawar∏ umo-

w´,

c) nazw´, seri´ i numer dokumentu potwierdzajà-
cego zawarcie umowy,

d) dat´ zawarcia umowy,
e) okres odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ,
f) dat´ rozwiàzania umowy.

2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1,
przekazujà do ewidencji:

1) wymienione w pkt 1—5 — organ w∏aÊciwy w spra-
wach rejestracji pojazdów, niezw∏ocznie po zareje-
strowaniu pojazdu, oraz — w przypadku, o którym
mowa w pkt 1 lit. h — tak˝e stacja kontroli pojaz-
dów, która wykona∏a badanie techniczne pojazdu,
niezw∏ocznie po jego wykonaniu;

2) wymienione w pkt 6:
a) w lit. a — organ w∏aÊciwy w sprawach rejestra-

cji pojazdów, niezw∏ocznie po dokonaniu zmiany
danych w dowodzie rejestracyjnym, 

b) w lit. b — w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Po-
licji, niezw∏ocznie po wystàpieniu tych zdarzeƒ,

c) w lit. c — organ w∏aÊciwy w sprawach rejestracji
pojazdów, niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji
o wystàpieniu tych zdarzeƒ,

d)119) w lit. d — w∏aÊciwa jednostka organizacyjna
Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub
˚andarmerii Wojskowej albo stacja kontroli po-
jazdów, niezw∏ocznie po dokonaniu tych czynno-
Êci;

3) wymienione w pkt 7 — zak∏ad ubezpieczeƒ, z któ-
rym zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia, nie-
zw∏ocznie po jej zawarciu lub rozwiàzaniu.

3. Z ewidencji nie usuwa si´ danych lub informacji o:

1) w∏aÊcicielu lub posiadaczu pojazdu — w przypadku
ich zmiany;

2) pojeêdzie, który zosta∏ wyrejestrowany.

4. Administrator danych przetwarzajàcy dane oso-
bowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiàz-
ku informacyjnego okreÊlonego w art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).

Art. 80c. 1. Dane lub informacje zgromadzone
w ewidencji udost´pnia si´, o ile sà one niezb´dne do
realizacji ich ustawowych zadaƒ, nast´pujàcym pod-
miotom, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) Policji;

1a)120) Inspekcji Transportu Drogowego; 

2) ˚andarmerii Wojskowej;

3) Stra˝y Granicznej;

4)121) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu;

———————
118) Dodana przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 14.
120) Dodany przez art. 101 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 14.
121) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 188 pkt 2 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 51 jako druga.
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5) Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym;

6) sàdom; 

7) prokuraturze;

8)122) organom kontroli skarbowej i organom celnym;

9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjne-
mu;

10) starostom;   

11)123) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych; 

12)124) komornikom sàdowym. 

2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mo-
wa w art. 73 ust. 3, udost´pnia si´ wy∏àcznie podmio-
tom okreÊlonym w ust. 1 pkt 1—7.

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji
udost´pnia si´ tak˝e na wniosek w∏aÊciciela lub posia-
dacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których
one dotyczà.

4.125) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej mo˝e udost´pniç dane lub informacje zgroma-
dzone w ewidencji innym podmiotom ni˝ wymienione
w ust. 1—3, w tym osobom fizycznym, osobom praw-
nym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym
osobowoÊci prawnej, je˝eli wyka˝à swój uzasadniony
interes.  

5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji
mogà byç udost´pnione do celów komercyjnych, sta-
tystycznych lub badawczych w formie uzgodnionej
przez strony, w sposób wykluczajàcy mo˝liwoÊç iden-
tyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem trybu okre-
Êlonego w ust. 4.

6. Dane lub informacje zebrane w ewidencji udo-
st´pnia si´, z zastrze˝eniem ust. 7, na pisemny, uzasad-
niony wniosek zainteresowanego podmiotu.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej mo˝e wyraziç zgod´, w drodze decyzji, na udo-
st´pnienie danych lub informacji zgromadzonych
w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocà urzà-
dzeƒ teletransmisji danych, bez koniecznoÊci sk∏adania
pisemnego wniosku, je˝eli spe∏niajà ∏àcznie nast´pujà-
ce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie da-
ne lub informacje uzyska∏;

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych lub in-
formacji niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych zadaƒ albo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 80d. 1. Udost´pnienie danych lub informacji
zgromadzonych w ewidencji nast´puje:

1) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c
ust. 1—3 — nieodp∏atnie;

2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5
— odp∏atnie. 

2. Op∏aty pobrane za udost´pnienie danych lub in-
formacji z ewidencji stanowià przychód Êrodka specjal-
nego b´dàcego w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej i sà przeznaczone na in-
westycje zwiàzane z rozwojem i eksploatacjà bazy
technicznej ewidencji.

Art. 80e. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw administra-
cji publicznej w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwy-
mi do spraw wewn´trznych, transportu oraz finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji;

2) warunki i sposób wspó∏dzia∏ania podmiotów, które
przekazujà dane lub informacje do ewidencji; 

3) rodzaj danych lub informacji zgromadzonych
w ewidencji, które mogà byç udost´pnione po-
szczególnym podmiotom, o których mowa
w art. 80c ust. 1 i 3—5;

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie danych lub infor-
macji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki
i sposób ich wnoszenia. 

W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç w szczególnoÊci:

— organizacj´ systemu teleinformatycznego, w któ-
rym prowadzona jest ewidencja, 

— nieprzekraczalne terminy przekazywania danych
lub informacji do ewidencji oraz sposób ich przeka-
zywania,

— zakres danych lub informacji udost´pnianych po-
szczególnym podmiotom,

— zró˝nicowanà wysokoÊç op∏at w zale˝noÊci od za-
kresu udost´pnianych danych lub informacji oraz
koniecznoÊci przetwarzania danych lub informacji,
o których mowa w art. 80c ust. 5.

2.126) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu, okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, sposób wyodr´bnienia w ewi-
dencji zbioru danych i informacji o pojazdach, o któ-
rych mowa w art. 73 ust. 3.

———————
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 15.
123) Dodany przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informa-
cji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. 

124) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1. 

———————
126) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 188 pkt 3 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 51 jako druga.
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Rozdzia∏ 2b127)

Badania oryginalnoÊci pojazdu

Art. 80f. 1. W celu stwierdzenia oryginalnoÊci po-
jazdu przeprowadza si´ specjalistyczne badania tech-
niczne pojazdu. 

2. Pojazd jest uznany za pojazd oryginalnego po-
chodzenia, je˝eli sk∏ada si´ z cz´Êci:

1) wytworzonych lub zamontowanych przez produ-
centa;

2) zamontowanych przez w∏aÊciciela albo posiadacza
pojazdu w rozumieniu art. 73 ust. 5, na które osoby
te posiadajà 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 identyfikatory 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 technicz-
nych pojazdu, o których mowa w ust. 1, wymaga ze-
zwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych.

Art. 80g. 1. Zezwolenie wydaje si´ przedsi´biorcy,
który spe∏nia nast´pujàce wymagania:

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada mo˝liwoÊci organizacyjne i techniczne
gwarantujàce wykonanie specjalistycznych badaƒ
technicznych wszystkich typów pojazdów w zakre-
sie, o jakim mowa w art. 80f ust. 3, a tak˝e mo˝li-
woÊci organizacyjne i techniczne przesy∏ania dro-
gà teleinformatycznà danych, 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∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne;

5) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub przeciw dokumentom;

6) nie figuruje w rejestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych
w Krajowym Rejestrze Sàdowym;

7) jest ubezpieczony w ramach odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej za szkody wyrzàdzone w trakcie prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsi´bior-
ca ubiegajàcy si´ o jego wydanie za∏àcza:

1) dokument okreÊlajàcy status jednostki, b´dàcej
osobà prawnà lub nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej jednostkà organizacyjnà, albo dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç w przypadku osoby fi-
zycznej;

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 osobà fizycznà,
b) osób — cz∏onków w∏adz osoby prawnej lub nie-

posiadajàcej osobowoÊci prawnej jednostki or-
ganizacyjnej;

3) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfika-
cji statystycznej (REGON);

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfika-
cji podatkowej (NIP).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, ma-
jàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia nale˝ytego
wykonywania specjalistycznych badaƒ technicznych
pojazdu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje do-
kumentów, 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, przed-
si´biorcy, który nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 80g ust. 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych cofa
wydane zezwolenie przedsi´biorcy, gdy:

1) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç wymagania okre-
Êlone w art. 80g ust. 1;

2) zosta∏o wydane prawomocne orzeczenie zakazujà-
ce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej;

3) przedsi´biorca nie dope∏ni∏ obowiàzku okreÊlone-
go w art. 80i;

4) przedsi´biorca uniemo˝liwia przeprowadzenie,
przez organ wydajàcy zezwolenie, kontroli wyko-
nywania dzia∏alnoÊci w zakresie specjalistycznych
badaƒ technicznych pojazdu.

Art. 80i. 1. Przedsi´biorca, który otrzyma∏ zezwole-
nie na prowadzenie specjalistycznych badaƒ technicz-
nych pojazdu, jest obowiàzany:

1) podjàç dzia∏alnoÊç w zakresie prowadzenia specja-
listycznych badaƒ pojazdu w terminie 3 miesi´cy
od daty uzyskania zezwolenia;

2) powiadomiç, w terminie 14 dni, ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych o podj´ciu lub zaprze-
staniu dzia∏alnoÊci;

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

4) prowadziç ewidencj´ wydanych Êwiadectw orygi-
nalnoÊci pojazdu;

———————
127) Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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5) do przekazywania drogà teleinformatycznà, do
centralnej ewidencji pojazdu, o której mowa
w art. 80a, na bie˝àco, danych zawartych w ewi-
dencji wydanych Êwiadectw oryginalnoÊci pojaz-
du.

2. Przedsi´biorca jest obowiàzany udost´pniç da-
ne, zawarte w ewidencji wydanych Êwiadectw orygi-
nalnoÊci pojazdu, podmiotom, o których mowa
w art. 80c ust.1, a tak˝e w∏aÊcicielowi lub posiadaczo-
wi pojazdu w rozumieniu art. 73 ust. 5.

3. Przepis ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio w przypadku odmowy 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
oryginalnoÊci pojazdu.

2. Âwiadectwo oryginalnoÊci pojazdu jest wydawa-
ne na okres jednego roku.

3. Przedsi´biorca odmawia wydania Êwiadectwa
oryginalnoÊci pojazdu w przypadku, je˝eli w wyniku
przeprowadzonych badaƒ specjalistycznych pojazdu
stwierdzono, ˝e cz´Êci pojazdu, o których mowa
w art. 80f ust. 3, nie spe∏niajà wymogów okreÊlonych
w art. 80f ust. 2. O fakcie odmowy wydania Êwiadectwa
oryginalnoÊci pojazdu przedsi´biorca natychmiast po-
wiadamia w∏aÊciwà miejscowo jednostk´ Policji. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, kierujàc si´ potrzebà zagwarantowania
prawa w∏asnoÊci i koniecznoÊcià przeciwdzia∏ania do-
puszczeniu do ruchu pojazdów pochodzàcych z prze-
st´pstwa lub posiadajàcych cz´Êci pochodzàce z prze-
st´pstwa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki i tryb wydawania oraz wzór Êwiadectwa
oryginalnoÊci pojazdu;

2) zakres i sposób przeprowadzania specjalistycznych
badaƒ technicznych pojazdu;

3) rodzaje dokumentów stanowiàcych podstaw´ do-
konania wpisu danych do Êwiadectwa oryginalno-
Êci pojazdu;

4) maksymalnà wysokoÊç op∏at za wydanie Êwiadec-
twa oryginalnoÊci pojazdu, w zale˝noÊci od jego ty-
pu i rodzaju.

Rozdzia∏ 3

Badania techniczne pojazdów

Art. 81. 1. W∏aÊciciel pojazdu samochodowego, cià-
gnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obo-
wiàzany przedstawiaç go do badania technicznego.

2.128) Pierwsze badanie techniczne jest przeprowa-
dzane przed pierwszà rejestracjà. Badaniu temu nie
podlega nowy pojazd, na którego typ zosta∏o wydane
Êwiadectwo homologacji lub decyzja zwalniajàca

z obowiàzku homologacji, z wyjàtkiem taksówki oso-
bowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpo-
wiednio przystosowanego lub wyposa˝onego zgodnie
z przepisami o przewozie drogowym towarów niebez-
piecznych.

3.129) Okresowe badanie techniczne pojazdu jest
przeprowadzane corocznie, z zastrze˝eniem ust. 4—7.

4.129) Okresowe badanie techniczne samochodu
osobowego, samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, motocykla
lub przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nie-
przekraczajàcej 3,5 t przeprowadza si´ przed up∏ywem
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, nast´pnie przed
up∏ywem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a po-
tem corocznie. Nie dotyczy to pojazdu przewo˝àcego
towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu sa-
mochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do
przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego
do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu
marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem lub pojazdu
uprzywilejowanego, które podlegajà corocznym bada-
niom technicznym.

4a.130) Okresowe badanie techniczne ciàgnika rol-
niczego przeprowadza si´ przed up∏ywem 3 lat od dnia
pierwszej rejestracji, a nast´pnie przed up∏ywem ka˝-
dych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

5.131) Przepisy ust. 4 i 4a dotyczà równie˝ samocho-
du osobowego, samochodu ci´˝arowego o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, cià-
gnika rolniczego, motocykla lub przyczepy, zarejestro-
wanych po raz pierwszy za granicà. W tym przypadku
za dzieƒ pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 4,
przyjmuje si´ dzieƒ pierwszej rejestracji za granicà.

6. Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie
miejsc powy˝ej 15 ∏àcznie z miejscem kierowcy oraz
pojazdu u˝ywanego do nauki jazdy lub egzaminu paƒ-
stwowego przeprowadza si´ przed up∏ywem 1 roku od
dnia pierwszej rejestracji i nast´pnie co 6 miesi´cy.

7.132) Motorower, przyczepa lekka i pojazd zabytko-
wy nie podlegajà okresowym badaniom technicznym.

8. Niezale˝nie od badaƒ, o których mowa w ust. 2
i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega rów-
nie˝ pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego
lub starost´99) w razie uzasadnionego przypuszcze-
nia, ˝e zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu lub narusza
wymagania ochrony Êrodowiska;

2)133) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub
wymiany elementów powodujàcych zmian´ da-

———————
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 38.

———————
129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
130) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 8.
131) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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nych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrze˝eniem
art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, oraz z wy∏àczeniem monta˝u
instalacji do zasilania gazem;

3)134) który ma byç u˝ywany jako taksówka osobowa
lub baga˝owa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do
nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu
paƒstwowego lub pojazd odpowiednio przystoso-
wany lub wyposa˝ony zgodnie z przepisami o prze-
wozie drogowym towarów niebezpiecznych.

9. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym
urzàdzeniem technicznym podlegajàcym dozorowi
technicznemu mo˝e byç przeprowadzone po przedsta-
wieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru
technicznego, stwierdzajàcego sprawnoÊç urzàdzenia
technicznego.

9a.135) W razie powstania trudnoÊci w ustaleniu
podstawowych parametrów pojazdu, badanie tech-
niczne mo˝e byç przeprowadzone po przedstawieniu
opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa
w art. 79a.

10.136) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres warunków tech-
nicznych pojazdów podlegajàcych badaniu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób przeprowa-
dzenia badaƒ technicznych oraz wzory dokumentów
stosowanych przy tych badaniach.

Art. 82. 1. Organ dokonujàcy rejestracji pojazdu
wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania
technicznego pojazdu.

2. Je˝eli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin
badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyj-
nego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytyw-
nego wyniku badania.

Art. 83.137) 1. Badanie techniczne przeprowadzane
jest, na koszt w∏aÊciciela pojazdu, w stacji kontroli po-
jazdów posiadajàcej zezwolenie starosty. 

2. Starosta wydaje zezwolenie na przeprowadzanie
badaƒ technicznych pojazdów przedsi´biorcy, który
z∏o˝y∏ wniosek o jego wydanie i który spe∏nia nast´pu-
jàce warunki:

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) posiada wyposa˝enie kontrolno-pomiarowe oraz
warunki lokalowe gwarantujàce wykonywanie od-
powiedniego zakresu badaƒ technicznych pojaz-
dów zgodnie ze szczegó∏owymi warunkami prze-
prowadzania tych badaƒ;

3) posiada certyfikat wydany przez jednostk´ nauko-
wo-badawczà na zgodnoÊç wyposa˝enia i warun-
ków lokalowych stacji z warunkami technicznymi;

4) zatrudnia uprawnionych diagnostów;

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∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne;

7) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub za przest´pstwo przeciwko dokumentom — do-
tyczy osoby fizycznej lub cz∏onków organów osoby
prawnej.

3. We wniosku o wydanie zezwolenia przedsi´bior-
ca okreÊla rodzaj stacji, który ma obejmowaç zezwole-
nie, oraz za∏àcza:

1) dokument okreÊlajàcy status jednostki, b´dàcej
osobà prawnà lub nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej jednostkà organizacyjnà, albo dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç w przypadku osoby fi-
zycznej;

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

3) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie pozosta∏ych
wymogów okreÊlonych w ust. 2.

4. Zezwolenie okreÊla rodzaj stacji i zakres wykony-
wanych przez nià badaƒ technicznych. Wyró˝nia si´
nast´pujàce rodzaje stacji:

1) stacje kontroli pojazdów — przeprowadzajàce ba-
dania obejmujàce sprawdzenie oraz ocen´ prawi-
d∏owoÊci dzia∏ania poszczególnych zespo∏ów
i uk∏adów pojazdu, zw∏aszcza pod wzgl´dem bez-
pieczeƒstwa jazdy i ochrony Êrodowiska;

2)138) okr´gowe stacje kontroli pojazdów — przepro-
wadzajàce badania co do zgodnoÊci z warunkami
technicznymi autobusu, którego dopuszczalna
pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wy-
nosi 100 km/h, pojazdu odpowiednio przystosowa-
nego lub wyposa˝onego zgodnie z przepisami
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, po-
jazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicà
(przed rejestracjà w kraju), pojazdu zabytkowego,
pojazdu marki „SAM” oraz pojazdu skierowanego
na badania techniczne przez organ kontroli ruchu
drogowego lub starost´.

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

6. Starosta przeprowadza, co najmniej raz w roku,
kontrol´ stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodnoÊci
z wymaganiami, o których mowa w ust. 2, prawid∏owo-
Êci wykonywania badaƒ technicznych pojazdów oraz
prowadzenia wymaganej dokumentacji.

———————
134) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 3 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 38.
135) Dodany przez art. 1 pkt 46 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
138) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 38.
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7. Starosta cofa zezwolenie, je˝eli przedsi´biorca:

1) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa
w ust. 2;

2) odmówi∏ poddania si´ kontroli, o której mowa
w ust. 6;

3) wykonywa∏ badanie techniczne pojazdów niezgod-
nie z przepisami.

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

Art. 84.139) 1. Badanie techniczne pojazdów wyko-
nuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawnio-
ny diagnosta.

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania
badaƒ technicznych, je˝eli osoba ubiegajàca si´ o jego
wydanie posiada wymagane wykszta∏cenie techniczne
i praktyk´ oraz odby∏a szkolenie zakoƒczone egzami-
nem z wynikiem pozytywnym, w jednostce wyznaczo-
nej przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

3. Starosta cofa diagnoÊcie uprawnienie do wyko-
nywania badaƒ technicznych, je˝eli w wyniku przepro-
wadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6,
stwierdzono:

1) przeprowadzenie przez diagnost´ badania tech-
nicznego niezgodnie z okreÊlonym zakresem i spo-
sobem wykonania;

2) wydanie przez diagnost´ zaÊwiadczenia albo doko-
nanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu
niezgodnie 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.

Art. 84a.140) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1)141) szczegó∏owe wymagania w stosunku do stacji,
o których mowa w art. 83 ust. 4, przeprowadzajà-
cych badania techniczne w okreÊlonym zakresie,
wzór zezwolenia oraz innych dokumentów zwiàza-
nych z jego wydaniem;

2) szczegó∏owe wymagania w stosunku do diagno-
stów, programu szkolenia i dokumentów zwiàza-
nych z uzyskaniem uprawnieƒ do wykonywania
badaƒ technicznych;

3) wysokoÊç op∏at za przeprowadzenie badaƒ tech-
nicznych.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw transportu
uwzgl´dni w szczególnoÊci warunki techniczne pojaz-
dów podlegajàcych badaniu, koniecznoÊç zapewnienia
odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujàcych
badanie oraz koszty wykonywania badaƒ.

Art. 85. 1. Tramwaj i trolejbus podlegajà odr´bnym
badaniom technicznym.

2.142) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, warunki, terminy
i sposób przeprowadzania badaƒ technicznych tram-
wajów i trolejbusów oraz jednostki wykonujàce te ba-
dania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) warunki techniczne pojazdów podlegajàcych bada-
niu;

2) proces zu˝ywania podstawowych cz´Êci i elemen-
tów wyposa˝enia tych pojazdów majàcych bezpo-
Êredni wp∏yw na bezpieczeƒstwo ruchu;

3) odpowiednie wyposa˝enie jednostek wykonujà-
cych te badania.

Art. 86.143) 1.78) Do pojazdów Si∏ Zbrojnych, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu i Stra˝y Granicznej, których dotyczà warunki
i tryb rejestracji okreÊlone w art. 73 ust. 3, a tak˝e do
pojazdów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, majà zastoso-
wanie przepisy art. 83 ust. 4, z zastrze˝eniem ust. 2.

2.126) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu oraz po
zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu, uwzgl´dniajàc
specyfik´ wynikajàcà z przeznaczenia pojazdów Si∏
Zbrojnych, Policji i innych pojazdów u˝ytkowanych
w sposób szczególny, okreÊlà, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) jednostki organizacyjne sprawujàce nadzór nad
stacjami kontroli pojazdów oraz wydajàce upowa˝-
nienia do przeprowadzania badaƒ technicznych,
wzory dokumentów zwiàzanych z uzyskaniem upo-
wa˝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 tech-
nicznych pojazdów;

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach
technicznych pojazdów;

4) warunki i terminy przeprowadzania badaƒ technicz-
nych pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych, Policji
i innych pojazdów u˝ytkowanych w sposób szcze-
gólny;

5) warunki przeprowadzania badaƒ technicznych nie-
których pojazdów w stacjach kontroli pojazdów
wymienionych w art. 83 ust. 4;———————

139) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

140) Dodany przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 8.

———————
142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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6) jednostki organizacyjne prowadzàce szkolenie 
diagnostów;

7) warunki wspó∏dzia∏ania jednostek organizacyj-
nych sprawujàcych nadzór nad stacjami kontroli
pojazdów ze starostami.

DZIA¸ IV

Kierujàcy

Rozdzia∏ 1

Uprawnienia do kierowania

Art. 87. 1. Kierujàcym mo˝e byç osoba, która osià-
gn´∏a wymagany wiek i jest sprawna pod wzgl´dem fi-
zycznym i psychicznym oraz spe∏nia jeden z warunków
okreÊlonych w pkt 1—3:

1) posiada wymagane umiej´tnoÊci do kierowania
w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego i nienara˝ajàcy kogokolwiek na szkod´
oraz wymagany dokument stwierdzajàcy upraw-
nienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, w ramach szkolenia, nauk´ jazdy odpo-
wiednio przystosowanym pojazdem pod nadzo-
rem instruktora;

3) zdaje egzamin paƒstwowy odpowiednio przystoso-
wanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

2. Osoba niepe∏nosprawna pod wzgl´dem fizycz-
nym mo˝e byç kierujàcym, je˝eli w wyniku badania le-
karskiego nie stwierdzono przeciwwskazaƒ zdrowot-
nych do kierowania pojazdem.

3. Nie wymaga si´ uprawnienia do:

1) kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem
zaprz´gowym od osoby, która ukoƒczy∏a 18 lat;

2) prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem
lub p´dzenia zwierzàt.

Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzajàcym uprawnie-
nie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo
jazdy okreÊlonej kategorii. 

2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1) kategorii A — motocyklem;

2) kategorii A1 — motocyklem o pojemnoÊci skoko-
wej silnika nieprzekraczajàcej 125 cm3 i mocy nie-
przekraczajàcej 11 kW;

3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma-

sie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, z wyjàt-
kiem autobusu lub motocykla,

b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepà
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekracza-
jàcej masy w∏asnej pojazdu ciàgnàcego, o ile
∏àczna dopuszczalna masa ca∏kowita zespo∏u
tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

c) ciàgnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobie˝-
nym;

4) kategorii B1 — trójko∏owym lub czteroko∏owym po-
jazdem samochodowym o masie w∏asnej nieprze-
kraczajàcej 550 kg, z wyjàtkiem motocykla;

5) kategorii C — pojazdem samochodowym o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t, z wy-
jàtkiem autobusu, a tak˝e ciàgnikiem rolniczym lub
pojazdem wolnobie˝nym;

6) kategorii C1 — pojazdem samochodowym o dopu-
szczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t
i nieprzekraczajàcej 7,5 t, z wyjàtkiem autobusu,
a tak˝e ciàgnikiem rolniczym lub pojazdem wolno-
bie˝nym;

7) kategorii D — autobusem, ciàgnikiem rolniczym lub
pojazdem wolnobie˝nym;

8) kategorii D1 — autobusem przeznaczonym kon-
strukcyjnie do przewozu nie wi´cej ni˝ 17 osób
∏àcznie z kierowcà, a tak˝e ciàgnikiem rolniczym
lub pojazdem wolnobie˝nym;

9) kategorii T — ciàgnikiem rolniczym z przyczepà
(przyczepami) lub pojazdem wolnobie˝nym;

10) kategorii B+E, C+E lub D+E — pojazdem okreÊlo-
nym odpowiednio w kategorii B, C lub D, ∏àcznie
z przyczepà;

11) kategorii C1+E — zespo∏em pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 12 t,
sk∏adajàcym si´ z pojazdu ciàgnàcego okreÊlonego
w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej masy w∏asnej pojaz-
du ciàgnàcego;

12) kategorii D1+E — zespo∏em pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 12 t,
sk∏adajàcym si´ z pojazdu ciàgnàcego okreÊlonego
w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej masy w∏asnej pojaz-
du ciàgnàcego.

3. Prawo jazdy:

1) kategorii B i C+E lub B i D+E — uprawnia do kiero-
wania zespo∏em pojazdów okreÊlonych w katego-
rii B+E;

2) kategorii C+E i D — uprawnia do kierowania zespo-
∏em pojazdów okreÊlonych w kategorii D+E;

3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 — uprawnia do
kierowania pojazdem w nich wymienionym z przy-
czepà lekkà;

4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E — upraw-
nia do kierowania ciàgnikiem rolniczym z przycze-
pà (przyczepami).

4. (skreÊlony).144)

5. (skreÊlony).144)

6.145) Minister Obrony Narodowej oraz minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, uwzgl´d-
———————
144) Przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
145) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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niajàc koniecznoÊç posiadania szczególnych kwalifika-
cji przez osoby wykonujàce zadania zwiàzane z obron-
noÊcià oraz utrzymaniem porzàdku publicznego, okre-
Êlà, w drodze rozporzàdzenia, w sposób odmienny od
przepisów ust. 2 i 3, wymagane uprawnienia do kiero-
wania przez ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej
pojazdami specjalnymi Si∏ Zbrojnych.

Art. 89. (skreÊlony).146)

Art. 90. 1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, je˝eli:

1) osiàgn´∏a wymagany dla danej kategorii wiek;

2)147) uzyska∏a orzeczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdem
i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwska-
zaƒ psychologicznych do kierowania pojazdem,
o ile jest ono wymagane;

3)147) odby∏a wymagane dla danej kategorii szkolenie;

4)147) zda∏a z wynikiem pozytywnym egzamin paƒ-
stwowy wymagany dla danej kategorii.

2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

1) 16 lat — dla kategorii A1, B1 lub T;

2) (skreÊlony);148)

3)149) 18 lat — dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub
C1+E;  

4) 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, z zastrze-
˝eniem ust. 4.

3.150) Osoba, która nie ukoƒczy∏a 18 lat, mo˝e uzy-
skaç prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemnà
zgodà rodziców lub opiekunów.

4. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kate-
gorii D lub D1 przez ˝o∏nierza zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej posiadajàcego prawo jazdy kategorii B wynosi
19 lat.

5.151) Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa
jazdy:

1) dla kategorii C, C1, D lub D1 — jest spe∏nienie wy-
magaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, okreÊlo-
nych dla prawa jazdy kategorii B;

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

Art. 91. Prawo jazdy nie mo˝e byç wydane osobie:

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono
aktywnà form´ uzale˝nienia od alkoholu lub Êrod-
ka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu;

2) w stosunku do której orzeczony zosta∏ — prawo-
mocnym wyrokiem sàdu, orzeczeniem kolegium
do spraw wykroczeƒ lub orzeczeniem innego orga-
nu uprawnionego do orzekania w sprawach o wy-
kroczenia w trybie dyscyplinarnym152) — zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych — w okre-
sie obowiàzywania tego zakazu.

Art. 92. Prawo jazdy mo˝e zawieraç ograniczenie
wynikajàce ze stanu zdrowia kierowcy lub mo˝liwoÊci
prowadzenia okreÊlonego pojazdu.

Art. 93. 1. Prawo jazdy, z wyjàtkiem prawa jazdy ka-
tegorii T, uprawnia do kierowania okreÊlonym w nim
pojazdem w ruchu mi´dzynarodowym, chyba ˝e w∏a-
dze danego paƒstwa wymagajà, aby kierowca posia-
da∏ mi´dzynarodowe prawo jazdy.

2. Mi´dzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za
op∏atà przez ka˝dego starost´99). Mi´dzynarodowe
prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego
prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego wa˝noÊci nie
mo˝e jednak przekraczaç terminu wa˝noÊci krajowego
prawa jazdy.

Art. 94. 1. Osoba posiadajàca krajowe prawo jazdy
wydane za granicà, okreÊlone w konwencjach o ruchu
drogowym, mo˝e kierowaç odpowiednim pojazdem
silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie 6 miesi´cy od daty rozpocz´cia sta∏ego lub
czasowego pobytu.

2. Osoba posiadajàca krajowe prawo jazdy wydane
za granicà mo˝e otrzymaç prawo jazdy odpowiedniej
kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu orga-
nowi wydajàcemu prawo jazdy, z zastrze˝eniem ust. 4.
Je˝eli prawo jazdy wydane za granicà nie jest okreÊlo-
ne w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym
warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zda-
nie cz´Êci teoretycznej egzaminu paƒstwowego
i przedstawienie uwierzytelnionego t∏umaczenia za-
granicznego dokumentu.

3. Je˝eli prawo jazdy wydane za granicà zawiera
ograniczenie terminu wa˝noÊci, ograniczenie ze wzgl´-
du na stan zdrowia lub inne, nale˝y to ograniczenie
uwzgl´dniç w wydanym prawie jazdy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80) mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, w stosunku do oby-
wateli niektórych paƒstw, ze wzgl´du na zasad´ wza-
jemnoÊci, warunki wydawania praw jazdy odmienne
ni˝ te, które przewiduje ust. 2.

———————
146) Przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
147) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
148) Przez art. 1 pkt 54 lit. b ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
149) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2002 r.

150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

151) Dodany przez art. 1 pkt 54 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1

———————
152) Od dnia 17 paêdziernika 2001 r. w∏aÊciwych sàdów, sto-

sownie do art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 106, poz. 1148), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 2001 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks
post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1149).
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Art. 95. 1. Dokumentem stwierdzajàcym uprawnie-
nie do kierowania tramwajem jest pozwolenie.

2. Pozwolenie mo˝e uzyskaç osoba, która ukoƒczy-
∏a 20 lat, u której w wyniku badania lekarskiego nie
stwierdzono przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kiero-
wania pojazdem, odby∏a wymagane szkolenie i zda∏a
egzamin paƒstwowy z wynikiem pozytywnym.

3. Przepis art. 91 stosuje si´ odpowiednio do osoby
ubiegajàcej si´ o pozwolenie.

Art. 96. 1. Dokumentem stwierdzajàcym uprawnie-
nie do kierowania przez osob´, która nie ukoƒczy∏a 
18 lat:

1) rowerem — jest karta rowerowa, motorowerowa
lub prawo jazdy;

2) motorowerem — jest karta motorowerowa lub pra-
wo jazdy;

3) pojazdem zaprz´gowym — jest prawo jazdy, karta
motorowerowa lub rowerowa, je˝eli osoba upraw-
niona ukoƒczy∏a 15 lat.

2. Kart´ rowerowà lub motorowerowà mo˝e uzy-
skaç osoba, która wykaza∏a si´ niezb´dnymi kwalifika-
cjami i osiàgn´∏a wymagany wiek: 10 lat w przypadku
karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowe-
rowej.

3. Kierowaç rowerem wieloosobowym oraz prze-
woziç na rowerze innà osob´ mo˝e osoba, która ukoƒ-
czy∏a 17 lat, a kierowaç po jezdni wózkiem inwalidzkim
poruszanym si∏à mi´Êni kierujàcego — osoba, która
ukoƒczy∏a 13 lat.

Art. 97. 1. Dokument stwierdzajàcy uprawnienie do
kierowania pojazdem wydaje, za op∏atà, starosta99)

w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
ubiegajàcej si´, a w uzasadnionych przypadkach —
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce czasowego pobytu,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2.153) Kart´ rowerowà wydaje nieodp∏atnie dyrek-
tor szko∏y podstawowej, gimnazjum, szko∏y ponad-
gimnazjalnej oraz szko∏y ponadpodstawowej.

2a.154) Kart´ motorowerowà wydaje nieodp∏atnie
dyrektor gimnazjum, szko∏y ponadgimnazjalnej lub
szko∏y ponadpodstawowej.

3.155) Szefom i cudzoziemskiemu personelowi
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsu-
larnych i misji specjalnych paƒstw obcych oraz organi-
zacji mi´dzynarodowych, korzystajàcych z przywilejów
i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na
mocy ustaw, umów bàdê powszechnie uznanych zwy-
czajów mi´dzynarodowych lub na zasadzie wzajemno-
Êci, oraz innym osobom korzystajàcym z tych przywile-
jów i immunitetów uprawnienie do kierowania pojaz-

dem wydaje, za op∏atà, wojewoda mazowiecki, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

3a.156) ˚o∏nierzom zasadniczej s∏u˝by wojskowej
dokument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania
pojazdem wydaje na czas nie d∏u˝szy ni˝ jeden rok do-
wódca jednostki wojskowej.

3b.156) Po zakoƒczeniu zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej wydany przez dowódc´ jednostki dokument
stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania pojazdem
podlega wymianie na dokument, o którym mowa
w ust. 1.

4. Kierujàcy mo˝e posiadaç tylko jedno wa˝ne kra-
jowe prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tram-
wajem.

Art. 98.157) 1. Osoba, posiadajàca uprawnienie do
kierowania pojazdem, jest obowiàzana zawiadomiç
starost´ w terminie nieprzekraczajàcym 30 dni o utra-
cie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem
lub Êwiadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych doku-
mentów w stopniu powodujàcym ich nieczytelnoÊç,
a tak˝e o zmianie stanu faktycznego wymagajàcego
zmiany danych w nich zawartych.

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

1) z∏o˝enia, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za
fa∏szywe zeznania, oÊwiadczenia o utracie doku-
mentu;

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo

3) zwrotu dokumentu wymagajàcego zmiany danych.

3. W razie odzyskania utraconego dokumentu,
o którym mowa w ust. 1, dokument ten nale˝y zwróciç
do starosty.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej
lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wyda-
je 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.

Art. 99.158) Zadania i kompetencje okreÊlone
w art. 89 ust. 2 i 3146), art. 93 ust. 2 i art. 97 ust. 1 nie
mogà byç powierzone w drodze porozumienia gminie.
Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego116).

Art. 99a.159) Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu dokona wyboru producenta blankietów praw jazdy,
pozwoleƒ do kierowania tramwajem i Êwiadectw kwa-
lifikacji w trybie okreÊlonym przepisami o zamówie-
niach publicznych.

———————
153) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
154) Dodany przez art. 1 pkt 55 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
155) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
156) Dodany przez art. 1 pkt 55 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
157) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
158) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 115.
159) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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Art. 100.160) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego zabezpieczenia praw jazdy przed podrobie-
niem, przerobieniem lub kradzie˝à, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

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

2) szczegó∏owe czynnoÊci organów w sprawach zwià-
zanych z wydawaniem dokumentów, cofaniem
i przywracaniem uprawnieƒ do kierowania, z wy-
dawaniem Êwiadectw kwalifikacji oraz wzory doku-
mentów stosowanych w tych sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej, kierujàc si´ ko-
niecznoÊcià zapewnienia zgodnoÊci tego dokumentu
z obowiàzujàcym podzia∏em uprawnieƒ oraz majàc na
uwadze skrócenie okresu niezb´dnego do uzyskania
prawa jazdy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
i opis dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie do kie-
rowania pojazdem przez ˝o∏nierza zasadniczej s∏u˝by
wojskowej.

Rozdzia∏ 1a161)

Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a. 1. Tworzy si´ centralnà ewidencj´ kie-
rowców, zwanà dalej „ewidencjà”.

2. W ewidencji gromadzi si´ dane o osobach posia-
dajàcych lub którym cofni´to uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane da-
lej „uprawnieniami”.

3. W ewidencji gromadzi si´ tak˝e dane o osobach
nieposiadajàcych uprawnieƒ, w stosunku do których
orzeczono Êrodek karny w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów.

4. Ewidencj´ prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej w systemie teleinformatycz-
nym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest
administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi si´ dane o oso-
bach nià obj´tych:

1) imi´ i nazwisko;

1a)162) dat´ i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL); 

3) adres zamieszkania; 

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

5) dat´ uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przy-
padku jego cofni´cia — tak˝e dat´ ponownego uzy-
skania uprawnienia;

6) dat´ wa˝noÊci uprawnienia;

7) numer dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie; 

8) ograniczenia dotyczàce uprawnienia;

9) nazw´ organu, który wyda∏ dokument stwierdzajà-
cy uprawnienie;

10) dotyczàce: 
a) zatrzymania dokumentu stwierdzajàcego

uprawnienie oraz jego zwrócenia,
b) cofni´cia uprawnienia oraz jego przywrócenia, 
c) utraty dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie

oraz jego odnalezienia,
d) zastosowania Êrodka karnego w postaci zakazu

prowadzenia pojazdów;

11)163) zakres i numer zaÊwiadczenia ADR, o którym
mowa w przepisach o przewozie drogowym towa-
rów niebezpiecznych, a tak˝e okres, na jaki zosta∏o
ono wydane.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazujà do
ewidencji:

1) wymienione w pkt 1—9 — organ w∏aÊciwy w spra-
wach wydawania dokumentów stwierdzajàcych
uprawnienia do kierowania pojazdami, niezw∏ocz-
nie po wydaniu dokumentu stwierdzajàcego
uprawnienie;

2) wymienione w pkt 10:
a)164) w lit. a — odpowiednio do swoich kompeten-

cji: w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Policji, In-
spekcji Transportu Drogowego lub ˚andarmerii
Wojskowej, organ w∏aÊciwy w sprawach wyda-
wania dokumentów stwierdzajàcych uprawnie-
nia do kierowania pojazdami, prokurator, sàd,
kolegium do spraw wykroczeƒ lub inny organ
uprawniony do orzekania w sprawach o wykro-
czenia w trybie dyscyplinarnym152), niezw∏ocz-
nie po dokonaniu tych czynnoÊci,  

b) w lit. b — organ w∏aÊciwy w sprawach wydawa-
nia dokumentów stwierdzajàcych uprawnienia
do kierowania pojazdami, niezw∏ocznie po pod-
j´ciu decyzji o dokonaniu tych czynnoÊci,

c) w lit. c — organ w∏aÊciwy w sprawach wydawa-
nia dokumentów stwierdzajàcych uprawnienia
do kierowania pojazdami, niezw∏ocznie po uzy-
skaniu informacji o wystàpieniu tych zdarzeƒ,

d) w lit. d — sàd, kolegium do spraw wykroczeƒ lub
inny organ uprawniony do orzekania w spra-
wach o wykroczenia w trybie dyscyplinar-
nym152), niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´
orzeczenia;

3)165) wymienione w pkt 11 — podmiot prowadzàcy
kursy dokszta∏cajàce dla kierowców przewo˝àcych
towary niebezpieczne, o których mowa w przepi-
sach o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych.

———————
160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
161) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 115.
162) Dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
163) Dodany przez art. 34 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 38.
164) W brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 14.
165) Dodany przez art. 34 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 38.
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3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgro-
madzone w ewidencji, podlegajà usuni´ciu z tej ewi-
dencji, je˝eli skazanie, na podstawie którego orzeczono
Êrodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
uleg∏o zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do
ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Kar-
nego.

4. Administrator danych przetwarzajàcy dane oso-
bowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiàz-
ku informacyjnego okreÊlonego w art. 25 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 80b ust. 4.

Art. 100c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udo-
st´pnia si´, o ile sà one niezb´dne do realizacji ich usta-
wowych zadaƒ, nast´pujàcym podmiotom:

1) Policji;

1a)166) Inspekcji Transportu Drogowego; 

2) ˚andarmerii Wojskowej;

3) Stra˝y Granicznej;

4)167) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu;

5) Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym;

6) sàdom; 

7) prokuraturze;

8) starostom; 

9)168) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych;

10)169) organom celnym.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udost´pnia si´
tak˝e na wniosek osoby, której one dotyczà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej mo˝e udost´pniç, w formie zaÊwiadczenia, da-
ne zgromadzone w ewidencji innym podmiotom ni˝
wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym,
osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym
nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej, je˝eli wyka˝à
swój uzasadniony interes.

4. Dane zgromadzone w ewidencji udost´pnia si´,
z zastrze˝eniem ust. 5, na pisemny, umotywowany
wniosek zainteresowanego podmiotu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej mo˝e wyraziç zgod´, w drodze decyzji, na udo-
st´pnienie danych zgromadzonych w ewidencji pod-
miotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom
organizacyjnym, za pomocà urzàdzeƒ teletransmisji
danych, bez koniecznoÊci sk∏adania pisemnego wnio-
sku, je˝eli spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie da-
ne uzyska∏;

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych nie-
zgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych zadaƒ albo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 100d. 1. Udost´pnienie danych zgromadzo-
nych w ewidencji nast´puje:

1)170) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c
ust. 1 i 2 — nieodp∏atnie; 

2) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3
— odp∏atnie.

2. Op∏aty pobrane za udost´pnienie danych z ewi-
dencji stanowià przychód Êrodka specjalnego b´dàce-
go w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw admi-
nistracji publicznej i sà przeznaczone na inwestycje
zwiàzane z rozwojem i eksploatacjà bazy technicznej
ewidencji.

Art. 100e.171) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw admi-
nistracji publicznej, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych, transportu oraz fi-
nansów publicznych, okreÊli,  w drodze rozporzàdze-
nia:

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 udost´pnione poszczególnym podmio-
tom, o których mowa w art. 100c ust. 1—3;

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie danych zgroma-
dzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich
wnoszenia.

2. W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç w szczegól-
noÊci:

1) organizacj´ systemu teleinformatycznego, w któ-
rym prowadzona jest ewidencja; 

2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do
ewidencji oraz sposób ich przekazywania;

3) zakres danych udost´pnianych poszczególnym
podmiotom;

4) zró˝nicowanà wysokoÊç op∏at w zale˝noÊci od za-
kresu udost´pnianych danych.

Rozdzia∏ 2

Szkolenie i egzaminowanie

Art. 101. Osoba ubiegajàca si´ o uprawnienie do
kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem
mo˝e rozpoczàç szkolenie najwczeÊniej 3 miesiàce

———————
166) Dodany przez art. 101 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 14.
167) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 188 pkt 2 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 51 jako druga.
168) Dodany przez art. 66 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 123.
169) Dodany przez art. 10 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 15.

———————
170) W brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 14.
171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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przed osiàgni´ciem wieku wymaganego do uzyskania
prawa jazdy albo pozwolenia, a je˝eli osobà tà jest
uczeƒ szko∏y, której program nauczania obejmuje szko-
lenie osób ubiegajàcych si´ o prawo jazdy, okres ten
wynosi 12 miesi´cy.

Art. 102.172) 1. Szkolenie osoby ubiegajàcej si´
o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silni-
kowym albo tramwajem prowadzone jest w oÊrodku
szkolenia kierowców.

2. OÊrodek szkolenia kierowców mo˝e byç prowa-
dzony na podstawie zezwolenia przez przedsi´biorc´,
szko∏´ lub jednostk´ resortu obrony narodowej.

Art. 103.173) 1. Starosta wydaje zezwolenie na pro-
wadzenie szkolenia przedsi´biorcy, który z∏o˝y∏ wnio-
sek o jego wydanie i który spe∏nia nast´pujàce wyma-
gania:

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada warunki lokalowe, wyposa˝enie dydak-
tyczne, plac do wykonywania manewrów, gwaran-
tujàce przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego
szczegó∏owymi warunkami, oraz co najmniej jeden
pojazd przystosowany do nauki jazdy;

3) zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam
jest instruktorem;

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

5) nie zalega z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne;

6) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub przest´pstwo przeciwko dokumentom.

2. Wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 6 dotyczà oso-
by fizycznej lub cz∏onków organów osoby prawnej lub
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej jednostki organi-
zacyjnej.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsi´bior-
ca za∏àcza:

1) dokument okreÊlajàcy status jednostki, b´dàcej
osobà prawnà lub nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej jednostkà organizacyjnà, albo dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç osoby w przypadku oso-
by fizycznej;

2) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
stwierdzajàce niekaralnoÊç za przest´pstwo pope∏-
nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
przest´pstwo przeciwko dokumentom;

3) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie pozosta∏ych
wymogów okreÊlonych w ust. 1.

4. Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie
szkolenia szkole, która z∏o˝y∏a wniosek o jego wydanie
i która spe∏nia nast´pujàce wymagania:

1) w programie nauczania szko∏y przewidziane jest
uzyskanie przez uczniów umiej´tnoÊci kierowania
pojazdem silnikowym;

2) posiada warunki lokalowe, wyposa˝enie dydak-
tyczne, plac do wykonywania manewrów, gwaran-
tujàce przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego
szczegó∏owymi warunkami, oraz co najmniej jeden
pojazd przystosowany do nauki jazdy;

3) zatrudnia co najmniej jednego nauczyciela b´dàce-
go instruktorem.

5. Do wniosku o wydanie zezwolenia szko∏a za∏à-
cza:

1) dokument okreÊlajàcy status szko∏y;

2) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie pozosta∏ych
wymogów okreÊlonych w ust. 4.

6. Przepisy ust. 4 i ust. 5 stosuje si´ odpowiednio
do jednostek resortu obrony narodowej.

Art. 103a.174) Starosta odmawia wydania zezwole-
nia, o którym mowa w art. 102 ust. 2, przedsi´biorcy,
szkole lub jednostce resortu obrony narodowej w przy-
padku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 103.

Art. 104.175) 1. Starosta cofa zezwolenie, je˝eli
przedsi´biorca, szko∏a lub jednostka resortu obrony
narodowej:

1) prowadzi szkolenie niezgodnie z przepisami;

2) wydaje niezgodne ze stanem faktycznym zaÊwiad-
czenie o ukoƒczeniu 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 decy-
zja o cofni´ciu zezwolenia sta∏a si´ ostateczna.

Art. 105. 1. Szkolenie osoby ubiegajàcej si´
o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym 
albo tramwajem jest prowadzone przez instruktora,
z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Instruktorem jest osoba, która:

1) ma co najmniej wykszta∏cenie Êrednie;

2) posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie
do kierowania pojazdami rodzaju obj´tego szkole-
niem;

3)176) przedstawi∏a orzeczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazaƒ
psychologicznych do kierowania pojazdem;

———————
172) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
173) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
174) Dodany przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
175) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
176) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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4) ukoƒczy∏a kurs kwalifikacyjny w jednostce upowa˝-
nionej przez starost´177);

5) zda∏a egzamin przed komisjà powo∏anà przez woje-
wod´;

6) nie by∏a karana wyrokiem sàdu lub orzeczeniem ko-
legium do spraw wykroczeƒ152) za przest´pstwo
lub wykroczenie przeciwko bezpieczeƒstwu w ru-
chu drogowym;

7) zosta∏a wpisana do ewidencji instruktorów.

3. Szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedle-
karskiej jest prowadzone przez osob´, która spe∏nia co
najmniej jeden z warunków okreÊlonych w pkt 1—3:

1) wykonuje zawód lekarza lub piel´gniarki;

2) posiada kwalifikacje instruktora Polskiego Czerwo-
nego Krzy˝a;

3) posiada kwalifikacje ratownika medycznego.

Art. 106.178) 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 legity-
macj´ instruktora na okres wynikajàcy z terminów ba-
daƒ, o których mowa w art. 115a ust. 2.

2. Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekar-
skim i badaniom psychologicznym, o których mowa
w art. 115a ust. 2.

3. Instruktor jest obowiàzany posiadaç w czasie szko-
lenia legitymacj´ instruktora i okazywaç jà na ˝àdanie.

Art. 107. 1. Starosta99) skreÊla instruktora z ewiden-
cji, je˝eli instruktor:

1) nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 105 ust. 2
pkt 1—6;

2)179) nie przedstawi∏ orzeczenia lekarskiego o braku prze-
ciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdem
lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciw-
wskazaƒ psychologicznych do kierowania pojazdem;

3) nie zda∏ egzaminu, o którym mowa w art. 108 
ust. 2 pkt 2, w wyznaczonym terminie;

4) dopuÊci∏ si´ ra˝àcego naruszenia przepisów w za-
kresie szkolenia.

2. W przypadku skreÊlenia instruktora z ewidencji
z przyczyny okreÊlonej w ust. 1 pkt 4, ponowny wpis do
ewidencji nie mo˝e byç dokonany wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreÊleniu
sta∏a si´ ostateczna.

Art. 108. 1. Starosta99) sprawuje nadzór nad szkole-
niem.

2. Organ sprawujàcy nadzór mo˝e w szczególnoÊci:

1) kontrolowaç dokumentacj´ i dzia∏alnoÊç zwiàzanà
ze szkoleniem;

2) w uzasadnionych przypadkach skierowaç instrukto-
ra na egzamin, o którym mowa w art. 105 ust. 2
pkt 5.

Art. 109.180) 1. Egzamin paƒstwowy sprawdzajàcy
kwalifikacje osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienie do
kierowania pojazdem oraz osoby, o której mowa
w art. 114, przeprowadza egzaminator zatrudniony
przez dyrektora wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogo-
wego:

1) na podstawie umowy o prac´ — w zakresie wszyst-
kich kategorii prawa jazdy;

2) na podstawie umowy zlecenia — w zakresie po-
zwolenia do kierowania tramwajem.

2. Egzamin paƒstwowy jest organizowany w:

1) wojewódzkim oÊrodku ruchu drogowego — w za-
kresie wszystkich kategorii prawa jazdy;

2) przedsi´biorstwie komunikacji publicznej, upowa˝-
nionym przez starost´ — w zakresie pozwolenia do
kierowania tramwajem.

3. Egzamin paƒstwowy w zakresie wszystkich kate-
gorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieÊcie wo-
jewódzkim lub w zale˝noÊci od potrzeb w mieÊcie na
prawach powiatu, albo w mieÊcie, w którym do dnia
31 grudnia 1998 r. funkcjonowa∏ wojewódzki oÊrodek
ruchu drogowego.

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegajàcej si´
o kart´ rowerowà lub motorowerowà dokonujà:

1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego upraw-
niony przez dyrektora szko∏y;

2) policjant posiadajàcy specjalistyczne przeszkolenie
z zakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator.

Art. 110. 1. Egzaminatorem mo˝e byç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;

3) posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co naj-
mniej 6 lat oraz uprawnienie do kierowania pojaz-
dami rodzaju obj´tego egzaminowaniem przez
okres co najmniej  1 roku;

4)181) przedstawi∏a orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdem
oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciw-
wskazaƒ psychologicznych do kierowania pojaz-
dem;

5) nie by∏a karana wyrokiem sàdu lub orzeczeniem ko-
legium do spraw wykroczeƒ152) za przest´pstwo
lub wykroczenie przeciwko bezpieczeƒstwu w ru-
chu drogowym;———————

177) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 127 pkt 7 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 49.

178) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

179) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
181) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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6) ukoƒczy∏a kurs kwalifikacyjny w jednostce upowa˝-
nionej przez ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu80);

7) uczestniczy∏a w 7 egzaminach paƒstwowych w cha-
rakterze obserwatora oraz przeprowadzi∏a co naj-
mniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzamina-
tora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkie-
go oÊrodka ruchu drogowego i uzyska∏a pozytyw-
nà opini´;

8) zda∏a egzamin przed komisjà weryfikacyjnà powo-
∏anà przez:
a) ministra w∏aÊciwego do spraw transportu80) —

w zakresie sprawdzania kwalifikacji na wszystkie
kategorie prawa jazdy, z wyjàtkiem kategorii T,

b) starost´177) — w zakresie sprawdzania kwalifika-
cji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do
kierowania tramwajem;

9) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania swoich
obowiàzków;

10) zosta∏a wpisana do ewidencji egzaminatorów pro-
wadzonej przez wojewod´.

2. Wymagaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7,
nie stosuje si´ do egzaminatora osoby ubiegajàcej si´
o prawo jazdy kategorii T lub o pozwolenie do kierowa-
nia tramwajem.

Art. 110a.182) 1. Egzaminator zobowiàzany jest do:

1) rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzo-
nych zadaƒ;

2) rozwijania wiedzy zawodowej i podnoszenia kwali-
fikacji;

3) godnego zachowania w czasie wykonywania obo-
wiàzków.

2. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim oÊrod-
ku ruchu drogowego nie mo˝e jednoczeÊnie prowadziç
szkoleƒ dla kandydatów na kierowców, szko∏y nauki
jazdy ani byç jej w∏aÊcicielem lub wspó∏w∏aÊcicielem.

3. Egzaminator w czasie wykonywania obowiàz-
ków zawodowych podlega ochronie przys∏ugujàcej
funkcjonariuszowi publicznemu.

Art. 111.183) 1. Wojewoda dokonuje wpisu osoby
do ewidencji egzaminatorów, je˝eli spe∏nia ona warun-
ki okreÊlone w art. 110 ust. 1 pkt 1—9.

2. Dyrektor wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogo-
wego wydaje na okres wynikajàcy z terminów badaƒ,
o których mowa w art. 115a ust. 2, legitymacj´ egzami-
natora osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudnionej
w wojewódzkim oÊrodku ruchu drogowego.

3. Egzaminator podlega kontrolnym badaniom le-
karskim i psychologicznym w terminach, o których mo-
wa w art. 115a ust. 2. 

4. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim oÊrod-
ku ruchu drogowego podlega corocznie szkoleniu or-

ganizowanemu przez dyrektora wojewódzkiego oÊrod-
ka ruchu drogowego.

5. Egzaminator jest obowiàzany posiadaç w czasie
prowadzenia egzaminów legitymacj´ egzaminatora
oraz okazywaç jà na ˝àdanie.

Art. 112. 1. Nadzór nad przeprowadzaniem egzami-
nów paƒstwowych sprawuje wojewoda.

2. Organ sprawujàcy nadzór mo˝e w szczególnoÊci:

1) kontrolowaç dokumentacj´ i dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z egzaminowaniem;

2) przerwaç lub uniewa˝niç egzamin paƒstwowy pro-
wadzony niezgodnie z przepisami;

3) w razie stwierdzenia ra˝àcych uchybieƒ zawiesiç
dzia∏alnoÊç odpowiedniej jednostki w zakresie pro-
wadzenia egzaminów paƒstwowych — do czasu
usuni´cia uchybieƒ;

4) w uzasadnionych przypadkach skierowaç egzami-
natora na egzamin, o którym mowa w art. 110 
ust. 1 pkt 8.

Art. 113. 1. Wojewoda skreÊla egzaminatora z ewi-
dencji, je˝eli:

1) nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 110 ust. 1
pkt 1—9;

2) nie odby∏ okresowego szkolenia;

3)184) nie przedstawi∏ orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania po-
jazdem lub orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazaƒ psychologicznych do kierowania
pojazdem;

4) nie zda∏ egzaminu, o którym mowa w art. 110 
ust. 1 pkt 8, w wyznaczonym terminie;

5) naruszy∏ zasady egzaminowania.

2. W przypadku skreÊlenia egzaminatora z ewiden-
cji z przyczyny okreÊlonej w ust. 1 pkt 5, ponowny wpis
do ewidencji nie mo˝e byç dokonany wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreÊleniu
sta∏a si´ ostateczna.

Art. 114. 1.185) Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifika-
cji podlega:

1) osoba posiadajàca uprawnienie do kierowania po-
jazdem, skierowana decyzjà starosty99):
a) w razie uzasadnionych zastrze˝eƒ co do jej kwa-

lifikacji,
b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji,

w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych
na podstawie art. 130 ust. 1;

2) osoba ubiegajàca si´ o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojaz-

dem cofni´tego na okres przekraczajàcy 1 rok
lub w zwiàzku z utratà kwalifikacji,

———————
182) Dodany przez art. 1 pkt 70 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
184) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
185) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 115.
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b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia
do kierowania tramwajem, którego by∏a pozba-
wiona na okres przekraczajàcy 1 rok.

2.186) Zadanie i kompetencja okreÊlone w ust. 1
pkt 1 nie mogà byç powierzone w drodze porozumie-
nia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszaw-
skiego116).

3.187) W stosunku do osób, o których mowa
w art. 97 ust. 3, decyzj´ o skierowaniu na kontrolne
sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazowiecki.

4.187) W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 do-
kument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania po-
jazdem wydaje si´ po zdaniu, przez osob´ ubiegajàcà
si´ o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju upraw-
nienia egzaminu paƒstwowego sprawdzajàcego kwali-
fikacje.

Art. 115.188) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç w∏aÊciwego przygoto-
wania osób ubiegajàcych si´ o wydanie uprawnieƒ do
kierowania pojazdami oraz zapewnienie obiektywnego
sprawdzenia ich kwalifikacji, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wymagania w stosunku do podmiotów prowadzà-
cych szkolenie w zakresie wyposa˝enia dydaktycz-
nego, warunków lokalowych, placu manewrowe-
go, pojazdów przeznaczonych do szkolenia;

2) wymagania w stosunku do podmiotów prowadzà-
cych egzaminy paƒstwowe w zakresie wyposa˝e-
nia, warunków lokalowych, placu manewrowego
i pojazdów przeznaczonych do egzaminowania;

3) program szkolenia osób ubiegajàcych si´ o upraw-
nienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tram-
wajami oraz kandydatów na instruktorów i egzami-
natorów,

4) warunki i tryb:
a) uzyskiwania uprawnieƒ do kierowania pojazda-

mi silnikowymi i tramwajami, szkolenia i egza-
minowania osób ubiegajàcych si´ o te upraw-
nienia lub podlegajàcych sprawdzeniu kwalifika-
cji oraz wzory dokumentów z tym zwiàzanych,

b) szkolenia i egzaminowania kandydatów na in-
struktorów i egzaminatorów, pracy komisji egza-
minacyjnych oraz wzory dokumentów z tym
zwiàzanych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc koszty zwiàzane z prowadzeniem egza-
minów sprawdzajàcych kwalifikacje oraz koszty zwià-
zane z wydawaniem dokumentów, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji kandy-
datów na instruktorów i instruktorów oraz wyso-
koÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji sprawdzajà-
cych ich kwalifikacje;

2) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji osób
ubiegajàcych si´ o wydanie uprawnienia do kiero-
wania pojazdami lub podlegajàcych sprawdzeniu
kwalifikacji;

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

4) wysokoÊç op∏at za wydanie prawa jazdy, pozwole-
nia do kierowania tramwajem, Êwiadectwa kwalifi-
kacji, legitymacji instruktora i egzaminatora.

Rozdzia∏ 2a189)

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∏alnoÊç gospo-
darcza w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

2. Kierowca, o którym mowa w ust. 1, podlega:

1) kontrolnym badaniom lekarskim przeprowadza-
nym w celu stwierdzenia istnienia lub braku prze-
ciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojaz-
dem. Badanie jest przeprowadzane przed wyda-
niem pierwszego Êwiadectwa kwalifikacji, nast´p-
nie w wieku do 55 lat — co 5 lat i w wieku powy˝ej
55 lat corocznie;

2) badaniom psychologicznym przeprowadzanym
w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciw-
wskazaƒ psychologicznych do kierowania pojaz-
dem przed wydaniem pierwszego Êwiadectwa
kwalifikacji i nast´pnie w ciàgu roku od ukoƒczenia
55 lat.

3. Badania, o których mowa, wykonywane sà na
koszt:

1) przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie przewozu osób lub rzeczy —
w przypadku osoby przez niego zatrudnionej lub
osobiÊcie wykonujàcej t´ dzia∏alnoÊç;

2) osoby badanej — w innych przypadkach. 

Art. 115b. 1. Âwiadectwo kwalifikacji uzyskuje oso-
ba, która:

1) ukoƒczy∏a 21 lat;

2) przedstawi∏a zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu odpo-
wiedniego kursu dokszta∏cajàcego:
a) kierowców przewo˝àcych rzeczy — kierowca sa-

mochodu ci´˝arowego lub zespo∏u pojazdów
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajà-
cej 7,5 t,

———————
186) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 115.
187) Dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
188) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
189) Dodany przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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b) kierowców przewo˝àcych osoby — kierowca po-
jazdu samochodowego przeznaczonego kon-
strukcyjnie do przewozu powy˝ej 5 osób ∏àcznie
z kierowcà;

3) przedstawi∏a orzeczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdem;

4) przedstawi∏a orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazaƒ psychologicznych do kierowania
pojazdem.

2. Âwiadectwo kwalifikacji wydaje starosta:

1) na okres wynikajàcy z terminów badaƒ, o których
mowa w art. 115a ust. 2;

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

darczà w zakresie przewozu osób lub rzeczy —
w przypadku osoby przez niego zatrudnionej lub
osobiÊcie wykonujàcy t´ dzia∏alnoÊç, 

b) osoba zainteresowana — w innych przypadkach.

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

2. Nadzór nad prowadzeniem kursów sprawuje wo-
jewoda. W ramach nadzoru wojewoda mo˝e:

1) kontrolowaç sposób prowadzenia kursu oraz doku-
mentacj´ z nim zwiàzanà;

2) zawiesiç prowadzenie kursu do czasu usuni´cia
nieprawid∏owoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, 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∏ca-
jàcego;

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

Art. 115d.190) 1. Kierujàcy pojazdem przewo˝àcym
towary niebezpieczne, w stosunku do którego jest wy-
magane ukoƒczenie kursu dokszta∏cajàcego na podsta-
wie przepisów o przewozie drogowym towarów nie-
bezpiecznych, kierujàcy pojazdem uprzywilejowanym
oraz kierujàcy tramwajem  podlegajà badaniom, o któ-
rych mowa w art. 115a ust. 2.

2. Kierujàcy, o których mowa w ust. 1, sà obowià-
zani posiadaç Êwiadectwo kwalifikacji wydawane na
podstawie przedstawionych orzeczeƒ, o których mowa
w art. 115b ust. 1 pkt 3 i 4. Przepisy art. 115b ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ wobec kieru-
jàcego, o którym mowa w ust. 1, spe∏niajàcego jedno-

czeÊnie warunki okreÊlone  w art. 115a ust. 1. W stosun-
ku do tej osoby stosuje si´ przepisy art. 115a i 115b.

Art. 115e. (skreÊlony).191)

Rozdzia∏ 3

Wojewódzki oÊrodek ruchu drogowego

Art. 116. 1.192) Zarzàd województwa tworzy, po
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw trans-
portu, wojewódzkie oÊrodki ruchu drogowego na ob-
szarze województwa.

2.193) OÊrodek jest samorzàdowà wojewódzkà oso-
bà prawnà.

3. Zarzàd województwa194) sprawuje nadzór nad
oÊrodkiem.

Art. 117. 1. Do zadaƒ oÊrodka nale˝y organizowa-
nie egzaminów paƒstwowych sprawdzajàcych kwalifi-
kacje osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami oraz kierujàcych pojazdami.

2. OÊrodek mo˝e wykonywaç inne zadania z zakre-
su bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.

3.195) OÊrodek mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, której wyniki b´dà przeznaczane na dzia∏al-
noÊç, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118. 1. Dzia∏alnoÊcià oÊrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor jest powo∏ywany i odwo∏ywany przez
zarzàd województwa194).

3. Zarzàd województwa194) ustala wynagrodzenie
dyrektora.

Art. 119. 1. OÊrodek prowadzi samodzielnà gospo-
dark´ finansowà na zasadach okreÊlonych w niniejszej
ustawie.

2. Przychodami oÊrodka sà:

1) wp∏ywy z op∏at za przeprowadzanie egzaminów
osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami;

2) wp∏ywy za wykonanie innych zadaƒ z zakresu bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego;

3)196) wp∏ywy z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 117
ust. 3.

3. Rozchodami oÊrodka sà wydatki na:

1) bie˝àce utrzymanie oÊrodka;

———————
190) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 38.

———————
191) Przez art. 34 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.
192) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 27.
193) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 27.
194) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 127 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 49.
195) Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
196) Dodany przez art. 1 pkt 77 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
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2) prowadzenie egzaminów paƒstwowych w zakresie
prawa jazdy poszczególnych kategorii i pozwolenia
do kierowania tramwajem;

3)197) inwestycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià oÊrodka,
o której mowa w art. 117;

4)197) popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego na
obszarze województwa, w szczególnoÊci na popu-
laryzacj´ przepisów o ruchu drogowym i podno-
szenie kultury jazdy kierowców, na które oÊrodek
mo˝e przeznaczyç pozosta∏e wolne Êrodki, niewy-
korzystane na wydatki, o których mowa 
w pkt 1—3.

4. (skreÊlony).198)

5. OÊrodek mo˝e zaciàgaç kredyty, za zgodà zarzà-
du województwa199), na zasadach ogólnych.

6.200) Sk∏adniki majàtkowe nabyte w ramach pierw-
szego wyposa˝enia oÊrodka tworzà jego fundusz za∏o-
˝ycielski.

7.200) OÊrodek prowadzi odr´bnie ewidencj´ przy-
chodów i kosztów zwiàzanych z prowadzeniem szkole-
nia lub egzaminowaniem jako dzia∏alnoÊcià oÊwiatowà
i odr´bnie dla ka˝dej innej dzia∏alnoÊci.

Art. 120. 1. Zarzàd województwa194) nadaje oÊrod-
kowi statut.

2. Statut oÊrodka okreÊla w szczególnoÊci jego or-
ganizacj´ i warunki tworzenia oddzia∏ów terenowych.

Art. 121. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu80)

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
bud˝etu, spraw instytucji finansowych oraz spraw
finansów publicznych201) — szczegó∏owe warunki
gospodarki finansowej oÊrodka oraz szczegó∏owe
warunki ewidencji przychodów i kosztów, o któ-
rych mowa w art. 119 ust. 7;

2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy202) — warunki wynagradzania egzaminato-
rów.

Rozdzia∏ 4

Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji 
psychicznych do kierowania pojazdami

Art. 122.203) 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadza-
nemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciw-

wskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdem podle-
gajà:

1) osoba ubiegajàca si´ o wydanie prawa jazdy lub
Êwiadectwa kwalifikacji;

2) osoba ubiegajàca si´ o przywrócenie uprawnienia
do kierowania pojazdem cofni´tego ze wzgl´du na
stan zdrowia;

3) kierujàcy pojazdem skierowany przez organ kontro-
li ruchu drogowego, je˝eli:
a) uczestniczy w wypadku drogowym, w którym

jest zabity lub ranny,
b) kierowa∏ pojazdem w stanie nietrzeêwoÊci lub

po u˝yciu Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alko-
holu;

4) kierujàcy pojazdem skierowany decyzjà starosty
w przypadkach nasuwajàcych zastrze˝enia co do
stanu zdrowia;

5) osoba niepe∏nosprawna posiadajàca prawo jazdy
lub pozwolenie do kierowania  tramwajem, skiero-
wana decyzjà starosty na podstawie zawiadomie-
nia powiatowego lub wojewódzkiego zespo∏u do
spraw orzekania o stopniu niepe∏nosprawnoÊci;

6) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób
ubiegajàcych si´ o uprawnienia do kierowania po-
jazdami.

2. Zadanie i kompetencja okreÊlone w ust. 1 pkt 4
nie mogà byç powierzone w drodze porozumienia gmi-
nie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskie-
go116).

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

4. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 oraz
w art. 115a ust. 2, przeprowadza i wykonuje uprawnio-
ny lekarz.

5. Przepisy ust. 1 pkt 1—4 stosuje si´ odpowiednio
do kierujàcego tramwajem.

6. Badanie lekarskie wykonywane jest na koszt oso-
by badanej, chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià ina-
czej.

7. Wykonywanie badaƒ lekarskich i wydawanie
orzeczeƒ podlega kontroli wojewody.

Art. 123.204) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl´dnia-
jàc zró˝nicowane wymagania zdrowotne oraz koniecz-
noÊç przyj´cia obiektywnych i niezb´dnych kryteriów
oceny stanu zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb:
a) kierowania na badania lekarskie i ich przeprowa-

dzania w celu stwierdzenia istnienia lub braku

———————
197) Dodany przez art. 1 pkt 77 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
198) Przez art. 1 pkt 77 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
199) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 42 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 27.
200) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
201) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
202) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
203) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
204) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania po-
jazdami silnikowymi oraz kierowania tramwaja-
mi,

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

c) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ lekarskich,
d) uzyskiwania uprawnieƒ przez lekarzy przepro-

wadzajàcych badania lekarskie;

2) zakres badaƒ lekarskich;

3) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzajà-
cych badania lekarskie;

4) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z badaniami lekarskimi oraz wzory stosowanych
dokumentów;

5) maksymalne stawki op∏at za badania lekarskie.

Art. 124.205) 1. Badaniu psychologicznemu przepro-
wadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku prze-
ciwwskazaƒ psychologicznych do kierowania pojaz-
dem podlega:

1) osoba ubiegajàca si´ o Êwiadectwo kwalifikacji;

2) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób
ubiegajàcych si´ o uprawnienia do kierowania po-
jazdami;

3) kierujàcy pojazdem silnikowym skierowany, w dro-
dze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego,
je˝eli:
a) kierowa∏ pojazdem w stanie nietrzeêwoÊci lub po

u˝yciu Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu,
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 koniecz-
noÊç przeprowadzenia badania psychologicznego;

6) osoba skierowana przez kierownika w∏aÊciwej jed-
nostki organizacyjnej Si∏ Zbrojnych, je˝eli jest ona
przewidziana do szkolenia na kierowc´ na potrzeby
wojska;

7) osoba ubiegajàca si´ o przywrócenie uprawnienia
do kierowania pojazdem silnikowym, cofni´tego ze
wzgl´du na istnienie przeciwwskazaƒ psycholo-
gicznych do kierowania pojazdami.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do kieru-
jàcego tramwajem.

3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowa-
dzane sà przez uprawnionego do orzekania psycholo-
ga w pracowni psychologicznej posiadajàcej upowa˝-
nienie wojewody.

4. Badanie psychologiczne wykonywane jest na
koszt osoby badanej, chyba ̋ e przepisy odr´bne stano-
wià inaczej.

Art. 124a.206) 1. Wojewoda wydaje zezwolenie na
przeprowadzanie badaƒ psychologicznych przedsi´-
biorcy, który z∏o˝y∏ wniosek o jego wydanie i który
spe∏nia nast´pujàce wymagania:

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada zestaw metod badawczych okreÊlonych
metodykà oraz warunki lokalowe gwarantujàce
wykonywanie badaƒ psychologicznych, zgodnie ze
standardami okreÊlonymi w metodyce;

3)207) posiada Êwiadectwo wydane przez Regionalnà
Izb´ Psychologów potwierdzajàce zgodnoÊç posia-
danych metod badawczych oraz warunków lokalo-
wych ze szczegó∏owymi warunkami przeprowa-
dzania badaƒ psychologicznych;

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

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∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne.

2. Psychologiem uprawnionym do przeprowadza-
nia badaƒ psychologicznych i orzekania w zakresie
zdolnoÊci do prowadzenia pojazdów mechanicznych
jest osoba, która:

1)207) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 7 i 8 oraz
art. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorzàdzie zawodowym psycholo-
gów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798);

2) zosta∏a wpisana przez wojewod´ do ewidencji psy-
chologów uprawnionych do przeprowadzania ba-
daƒ psychologicznych i orzekania w zakresie zdol-
noÊci do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsi´bior-
ca ubiegajàcy si´ o jego wydanie za∏àcza:

1) dokument okreÊlajàcy status jednostki, b´dàcej
osobà prawnà lub nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej jednostkà organizacyjnà, albo dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç w przypadku osoby fi-
zycznej;

2)207) Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

3) dokument potwierdzajàcy posiadanie odpowied-
niego lokalu wraz z wykazem pomieszczeƒ;

4) dokument potwierdzajàcy zatrudnienie uprawnio-
nego psychologa.

4. Zezwolenie okreÊla zakres wykonywanych ba-
daƒ psychologicznych.

Art. 124b.206) 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad
wykonywaniem badaƒ psychologicznych.

2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda
prowadzi kontrol´ w zakresie:

———————
205) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
206) Dodany przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
207) Wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r., stosownie do

art. 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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1) zasad i metodyki przeprowadzanych badaƒ;

2) prowadzonej dokumentacji;

3) wydawanych orzeczeƒ;

4) warunków lokalowych.

3. Wojewoda cofa zezwolenie na przeprowadzanie
badaƒ psychologicznych, je˝eli:

1) przedsi´biorca nie spe∏nia wymagaƒ, o których mo-
wa 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 zakre-
sie przeprowadzania badaƒ psychologicznych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
ponowne zezwolenie mo˝e byç wydane po up∏ywie ro-
ku od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu zezwolenia
sta∏a si´ ostateczna. 

Art. 125.208) Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç przyj´cia obiektywnych i niezb´dnych
kryteriów oceny istnienia lub braku przeciwwskazaƒ
psychologicznych do kierowania pojazdem, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb:
a) kierowania osób na badania psychologiczne,
b) uzyskiwania i cofania uprawnieƒ w zakresie

przeprowadzania badaƒ psychologicznych
i orzekania oraz uzyskiwania i cofania zezwoleƒ
przedsi´biorcom przeprowadzajàcym te bada-
nia,

c) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ psychologicznych,
d) kontroli przeprowadzania badaƒ psychologicz-

nych oraz wydawanych orzeczeƒ psychologicz-
nych;

2) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badaƒ
psychologicznych;

3) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z przeprowadzanymi badaniami psychologicznymi
oraz wzory stosowanych dokumentów;

4) szczegó∏owe warunki wymagane od pracowni psy-
chologicznych;

5) maksymalne stawki op∏at za badania psychologicz-
ne.

Art. 126. 1. Badanie w celu ustalenia zawartoÊci
w organizmie alkoholu przeprowadza si´ przy u˝yciu
urzàdzeƒ elektronicznych dokonujàcych pomiaru st´-
˝enia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli stan osoby
podlegajàcej badaniu uniemo˝liwia jego przeprowa-
dzenie urzàdzeniem elektronicznym. W takim przypad-
ku ustalenie zawartoÊci w organizmie alkoholu nast´-
puje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartoÊci w organi-
zmie alkoholu mo˝e byç przeprowadzone równie˝
w razie braku zgody kierujàcego, o czym nale˝y go
uprzedziç.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badaƒ,
o których mowa w ust. 1 i 2, okreÊlajà odr´bne przepi-
sy.

Art. 127. 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie
obecnoÊci Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu
przeprowadza si´ przy u˝yciu metod niewymagajà-
cych badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli stan osoby
podlegajàcej badaniu uniemo˝liwia jego przeprowa-
dzenie metodà niewymagajàcà badania laboratoryjne-
go. W takim przypadku ustalenie w organizmie obec-
noÊci Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu nast´-
puje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia obecnoÊci w organi-
zmie Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu mo˝e
byç przeprowadzone równie˝ w razie braku zgody kie-
rujàcego, o czym nale˝y go uprzedziç.

4.209) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, kierujàc
si´ skutkami oddzia∏ywania na organizm kierowcy
Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz tych Êrodków;

2) warunki i sposób przeprowadzania badaƒ na ich
obecnoÊç w organizmie.

Art. 128. 1. W razie uczestniczenia w wypadku dro-
gowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujàcy po-
jazdem jest poddawany badaniu na zawartoÊç w orga-
nizmie alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do
alkoholu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na pod-
daç tak˝e innà osob´, je˝eli zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, ˝e mog∏a kierowaç pojazdem uczestniczà-
cym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub
ranny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, majà prawo
˝àdaç od organu kontroli ruchu drogowego przepro-
wadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia za-
wartoÊci w organizmie alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàce-
go podobnie do alkoholu.

DZIA¸ V

Kontrola ruchu drogowego

Rozdzia∏ 1

Uprawnienia Policji

Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeƒstwem i po-
rzàdkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego
kontrolowanie nale˝à do zadaƒ Policji.

———————
208) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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2. Policjant, w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
okreÊlonych w ust. 1, jest uprawniony do:

1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu
wià˝àcych poleceƒ co do sposobu korzystania
z drogi lub u˝ywania pojazdu;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w zwiàzku
z kierowaniem pojazdem i jego u˝ywaniem, Êwia-
dectwa kwalifikacji, a tak˝e dokumentu stwierdza-
jàcego zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza po-
jazdu lub stwierdzajàcego op∏acenie sk∏adki tego
ubezpieczenia;

3) ˝àdania poddania si´ przez kierujàcego pojazdem
lub przez innà osob´, w stosunku do której zacho-
dzi uzasadnione podejrzenie, ˝e mog∏a kierowaç
pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartoÊci
w organizmie alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego po-
dobnie do alkoholu;

4)210) sprawdzania stanu technicznego, wyposa˝enia,
∏adunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu
znajdujàcego si´ na drodze;

5) sprawdzania zapisów urzàdzenia rejestrujàcego sa-
moczynnie pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy oraz postoju;

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych
w ustawie, dokumentów stwierdzajàcych upraw-
nienie do kierowania pojazdem lub jego u˝ywania;

7) wydawania poleceƒ:
a) osobie, która spowodowa∏a przeszkod´ utrud-

niajàcà ruch drogowy lub zagra˝ajàcà jego bez-
pieczeƒstwu, albo osobie odpowiedzialnej za
utrzymanie drogi,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu — co do
sposobu jego zachowania;

8) uniemo˝liwienia:
a) kierowania pojazdem osobie znajdujàcej si´

w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po u˝yciu al-
koholu albo Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do al-
koholu,

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny,
∏adunek, masa lub nacisk osi zagra˝ajà bezpie-
czeƒstwu lub porzàdkowi ruchu, powodujà
uszkodzenie drogi albo naruszajà wymagania
ochrony Êrodowiska,

c) korzystania z pojazdu, je˝eli kierujàcy nim nie
okaza∏ dokumentu stwierdzajàcego zawarcie
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu lub
stwierdzajàcego op∏acenie sk∏adki tego ubezpie-
czenia,

d)211) kierowania pojazdem przez osob´ nieposia-
dajàcà wymaganych dokumentów uprawniajà-
cych do kierowania lub u˝ywania pojazdu;

9) u˝ywania przyrzàdów kontrolno-pomiarowych,
a w szczególnoÊci do badania pojazdu, okreÊlania
jego masy, nacisku osi lub pr´dkoÊci, stwierdzania

naruszenia wymagaƒ ochrony Êrodowiska oraz do
stwierdzania stanu trzeêwoÊci kierujàcego;

10)212) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przy-
padkach, o których mowa w art. 130a ust. 1—3;

11)213) kontroli przewozu drogowego towarów niebez-
piecznych oraz wymagaƒ zwiàzanych z tym prze-
wozem;

12) u˝ywania urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych, sygnalizacyj-
nych lub Êwietlnych, s∏u˝àcych do wydawania wià-
˝àcych poleceƒ uczestnikowi ruchu;

13) wyst´powania w uzasadnionym przypadku z wnio-
skiem o ocen´ stanu zdrowia kierujàcego pojaz-
dem;

14)214) pilotowania pojazdów, których wymiary, masa
lub naciski osi przekraczajà okreÊlone wielkoÊci; pi-
lotowanie wykonywane jest za op∏atà ponoszonà
przez w∏aÊciciela lub posiadacza pojazdu.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje si´ do sze-
fów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych, urz´dów konsularnych i misji spe-
cjalnych paƒstw obcych oraz organizacji mi´dzynaro-
dowych, korzystajàcych z przywilejów i immunitetów
dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw,
umów bàdê powszechnie uznanych zwyczajów mi´-
dzynarodowych lub na zasadzie wzajemnoÊci, oraz do
innych osób korzystajàcych z tych przywilejów i immu-
nitetów.

4.215) Kontrola ruchu drogowego w stosunku do
kierujàcych pojazdami Si∏ Zbrojnych oraz w stosunku
do ̋ o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà kieru-
jàcych innymi pojazdami, a tak˝e kierowanie ruchem
drogowym w zwiàzku z pilotowaniem kolumn wojsko-
wych nale˝y równie˝ do ˚andarmerii Wojskowej i woj-
skowych organów porzàdkowych. W tym zakresie ̊ an-
darmerii Wojskowej i wojskowym organom porzàdko-
wym przys∏ugujà uprawnienia policjantów okreÊlone
w ust. 2.

4a.216) Kontrol´ ruchu drogowego w stosunku do
pojazdów przekraczajàcych granic´ Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w strefie nadgranicznej mogà przeprowa-
dzaç funkcjonariusze 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.216) Dodatkowo funkcjonariusze ci mogà odmó-
wiç prawa przekroczenia granicy pojazdem, je˝eli:

1) pojazd kierowany jest przez osob´ znajdujàcà si´
w stanie nietrzeêwoÊci lub stanie po u˝yciu alkoho-
lu albo Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu,

———————
210) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
211) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
212) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
213) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 38.
214) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a tiret

czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
215) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 63 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 12.
216) Dodany przez art. 1 pkt 84 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
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je˝eli nie ma mo˝liwoÊci zabezpieczenia pojazdu
w inny sposób;

2) pojazd kierowany jest przez osob´ nieposiadajàcà
przy sobie wymaganych dokumentów uprawniajà-
cych do kierowania pojazdem lub u˝ywania pojaz-
du, dokumentu stwierdzajàcego zawarcie umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzajàcego
op∏acenie sk∏adki tego ubezpieczenia;

3) stan techniczny pojazdu zagra˝a bezpieczeƒstwu
ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi al-
bo narusza wymagania ochrony Êrodowiska;

4) pojazd przekracza dopuszczalnà mas´ ca∏kowità
lub naciski osi okreÊlone w przepisach ruchu dro-
gowego.

5.217) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, kierujàc si´ w szczególnoÊci mo˝liwoÊcià
zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego oraz
rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Policj´
w zwiàzku z pilotowaniem pojazdów, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i sposób pilotowania pojaz-
dów, których wymiary, masa lub naciski osi przekracza-
jà dopuszczalne wielkoÊci, oraz okreÊli wysokoÊç op∏at
uiszczanych przez ich w∏aÊcicieli lub posiadaczy.

Art. 129a.218) Kontrola ruchu drogowego w stosun-
ku do kierujàcych pojazdami, którzy wykonujà trans-
port drogowy lub przewóz na potrzeby w∏asne, nale˝y
równie˝ do inspektorów Inspekcji Transportu Drogo-
wego. W tym zakresie inspektorom przys∏ugujà upraw-
nienia okreÊlone w art. 129 ust. 2.

Art. 130. 1.219) Policja prowadzi ewidencj´ kierow-
ców naruszajàcych przepisy ruchu drogowego. Okre-
Êlonemu naruszeniu przypisuje si´ odpowiednià liczb´
punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje si´ do tej ewiden-
cji.

1a.220) W ewidencji policja wpisuje tak˝e narusze-
nia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisa-
no wartoÊci punktowej.

2.221) Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogo-
wego wpisane do ewidencji usuwa si´ po up∏ywie 1 ro-
ku od dnia naruszenia, chyba ˝e przed up∏ywem tego
okresu kierowca dopuÊci∏ si´ naruszeƒ, za które na
podstawie prawomocnych rozstrzygni´ç przypisana
liczba punktów przekroczy∏aby 24 punkty lub w przy-
padku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1
pkt 3 — 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa
w ust. 1, mo˝e na w∏asny koszt uczestniczyç w szkole-
niu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby
punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wy-
dania po raz pierwszy prawa jazdy.

3a.222) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do osób posia-
dajàcych pozwolenie do kierowania tramwajem.

4.223) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu oraz Ministrem SprawiedliwoÊci, majàc na
uwadze dyscyplinowanie i wdra˝anie kierujàcych po-
jazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz za-
pobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ru-
chu drogowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób punktowania i liczb´ punktów odpowiada-
jàcych naruszeniu przepisów ruchu drogowego;

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której
mowa w ust. 1, oraz tryb wyst´powania z wnioska-
mi o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

3) program szkolenia i jednostki upowa˝nione do pro-
wadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;

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

5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji
zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.  

Art. 130a.224) 1. Pojazd jest usuwany z drogi na
koszt w∏aÊciciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to za-
bronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagra-
˝a bezpieczeƒstwu;

2) nieokazania przez kierujàcego dokumentu stwier-
dzajàcego zawarcie umowy obowiàzkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
pojazdu lub stwierdzajàcego op∏acenie sk∏adki te-
go ubezpieczenia;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy ca∏-
kowitej lub nacisku osi okreÊlonych w przepisach
ruchu drogowego.

2. Pojazd mo˝e byç usuni´ty z drogi na koszt w∏a-
Êciciela, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci zabezpieczenia go
w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowa∏a nim osoba:
a) znajdujàca si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub w sta-

nie po u˝yciu alkoholu albo Êrodka dzia∏ajàcego
podobnie do alkoholu,

b) nieposiadajàca przy sobie dokumentów upraw-
niajàcych do kierowania lub u˝ywania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo na-
rusza wymagania ochrony Êrodowiska.

———————
217) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
218) Dodany przez art. 101 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 14, i w brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 9
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.

219) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

220) Dodany przez art. 1 pkt 85 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

221) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
222) Dodany przez art. 1 pkt 85 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
223) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
224) Dodany przez art. 1 pkt 86 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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3. Pojazd mo˝e byç przemieszczony lub usuni´ty
z drogi, je˝eli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Decyzj´ o przemieszczeniu lub usuni´ciu pojaz-
du z drogi podejmuje:

1) policjant — w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1—3;

2) osoba dowodzàca akcjà ratowniczà — 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
starost´. 

6. Usuni´ty pojazd umieszcza si´ na wyznaczonym
przez starost´ parkingu strze˝onym do czasu uiszcze-
nia op∏aty za jego usuni´cie i parkowanie. WysokoÊç
op∏at ustala rada powiatu.

7. Wydanie pojazdu nast´puje po okazaniu dowo-
du uiszczenia op∏aty, o której mowa w ust. 6.

8. Pojazd mo˝e byç unieruchomiony przez zastoso-
wanie urzàdzenia do blokowania kó∏ w przypadku po-
zostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione,
lecz nieutrudniajàcego ruchu lub niezagra˝ajàcego
bezpieczeƒstwu.

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 termi-
nie 6 miesi´cy od dnia usuni´cia uznaje si´ za porzuco-
ny z zamiarem wyzbycia si´. Pojazd ten przechodzi na
rzecz Skarbu Paƒstwa z mocy ustawy.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, kie-
rujàc si´ zasadà zagwarantowania ochrony prawa w∏a-
snoÊci oraz potrzebà zapewnienia porzàdku na dro-
gach publicznych i bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb oraz warunki wspó∏dzia∏ania z Policjà i innymi
podmiotami uprawnionymi do podejmowania de-
cyzji o usuni´ciu pojazdu jednostek usuwajàcych
pojazdy lub prowadzàcych 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.

Art. 131.225) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu 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 rozporzàdzenia:

1) organizacj´, warunki i sposób wykonywania kon-
troli ruchu drogowego;

2) warunki i tryb udzielania upowa˝nieƒ do zatrzymy-
wania pojazdów lub wykonywania niektórych
czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego
przez funkcjonariuszy innych organów oraz stra˝ni-
ków stra˝y gminnych (miejskich);

3) wymagany sposób zachowania si´ kontrolowane-
go uczestnika ruchu.

2. Minister Obrony Narodowej, uwzgl´dniajàc po-
trzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku w cza-
sie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wy-
konywanie czynnoÊci w tym zakresie, w porozumieniu
z ministrami w∏aÊciwymi do spraw transportu oraz
spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) organizacj´, warunki i sposób wykonywania czyn-
noÊci, o których mowa w art. 129 ust. 4;

2) warunki i tryb wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojsko-
wej z Policjà w sprawach, o których mowa
w art. 130 ust. 1.

Rozdzia∏ 2

Zatrzymywanie i zwracanie dowodów 
rejestracyjnych

Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny
(pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, ̋ e
pojazd:
a) zagra˝a bezpieczeƒstwu,
b) zagra˝a porzàdkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony Êrodowiska;

2) stwierdzenia, ̋ e pojazd nie zosta∏ poddany badaniu
technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin
badania nie zosta∏ wyznaczony prawid∏owo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego
(pozwolenia czasowego) w stopniu powodujàcym
jego nieczytelnoÊç;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub prze-
robienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia cza-
sowego);

5) stwierdzenia, ˝e badanie techniczne zosta∏o doko-
nane przez jednostk´ do tego nieupowa˝nionà;

6) nieokazania przez kierujàcego dokumentu stwier-
dzajàcego zawarcie umowy obowiàzkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzajà-
cego op∏acenie sk∏adki tego ubezpieczenia;

7) uzasadnionego przypuszczenia, ˝e dane w nim za-
warte nie odpowiadajà stanowi faktycznemu.

2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego
(pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy
pokwitowanie. Mo˝e on zezwoliç na u˝ywanie pojazdu
przez czas nieprzekraczajàcy 7 dni, okreÊlajàc warunki
tego u˝ywania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie 
mo˝e byç wydane w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6.

3. Zatrzymany dokument, z wyjàtkiem przypadków
okreÊlonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, odpowiedni organ Po-

———————
225) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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licji przesy∏a niezw∏ocznie organowi, który go wyda∏,
z zastrze˝eniem ust. 5.

4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4
dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma
równie˝ jednostka upowa˝niona do przeprowadzania
badaƒ technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ od-
powiednio.

5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowane-
go za granicà, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych
w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia si´ w jednostce Policji
przez okres 7 dni. Po up∏ywie tego terminu dokument
przekazywany jest przedstawicielstwu paƒstwa, w któ-
rym pojazd jest zarejestrowany.

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu nast´puje nie-
zw∏ocznie po ustaniu przyczyny uzasadniajàcej jego za-
trzymanie, z zastrze˝eniem art. 133.

Art. 133. 1. W przypadku okreÊlonym w art. 132
ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji zwraca zatrzyma-
ny dokument po przedstawieniu dokumentu stwier-
dzajàcego zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu
lub stwierdzajàcego op∏acenie sk∏adki tego ubezpie-
czenia. 

2. W przypadku pojazdu zarejestrowanego za gra-
nicà, je˝eli z przedstawionego dokumentu stwierdzajà-
cego zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu wyni-
ka, ˝e przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego
umowa ta nie by∏a zawarta, warunkiem zwrotu zatrzy-
manego dokumentu jest dodatkowo wniesienie op∏aty
za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpie-
czenia okreÊlonej w odr´bnych przepisach.

Art. 134. W stosunku do pojazdów Si∏ Zbrojnych
oraz innych pojazdów kierowanych przez ̋ o∏nierzy pe∏-
niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà uprawnienia i obo-
wiàzki policjantów okreÊlone w art. 132 ust. 1—3
i art. 133 ust. 1 wykonujà równie˝ ̋ o∏nierze ̊ andarme-
rii Wojskowej.

Art. 134a.226) W stosunku do pojazdów wykonujà-
cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby w∏a-
sne, uprawnienia i obowiàzki policjantów oraz orga-
nów Policji okreÊlone w art. 132 ust. 1—3, 5 i 6 oraz
w art. 133 wykonujà równie˝ odpowiednio inspektorzy
Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej in-
spekcji.

Rozdzia∏ 3

Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleƒ oraz cofanie
i przywracanie uprawnieƒ do kierowania pojazdami

Art. 135. 1. Policjant:

1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
a) stwierdzenia, ˝e kierujàcy pojazdem znajduje si´

w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie po u˝yciu al-

koholu albo Êrodka dzia∏ajàcego podobnie do al-
koholu,

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu
powodujàcym jego nieczytelnoÊç,

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa
jazdy,

d) gdy up∏ynà∏ termin wa˝noÊci prawa jazdy,
e) gdy wobec kierujàcego pojazdem wydane zosta-

∏o postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu pra-
wa jazdy,

f) gdy wobec kierujàcego pojazdem orzeczono za-
kaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzj´
o cofni´ciu prawa jazdy,

g) przekroczenia przez kierujàcego pojazdem liczby
24 punktów za naruszenie przepisów ruchu dro-
gowego,

h) przekroczenia przez kierujàcego pojazdem,
w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierw-
szy prawa jazdy, liczby 20 punktów za narusze-
nie przepisów ruchu drogowego;

2) mo˝e zatrzymaç prawo jazdy za pokwitowaniem
w razie uzasadnionego podejrzenia, ˝e kierowca
pope∏ni∏ przest´pstwo lub wykroczenie, za które
mo˝e byç orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przy-
czyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b—d oraz
w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciàgu 
7 dni.

Art. 136. 1.227) Zatrzymane prawo jazdy, z wyjàt-
kiem przypadku okreÊlonego w art. 135 ust. 1 pkt 1
lit. c, Policja przekazuje niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
w ciàgu 7 dni, wed∏ug w∏aÊciwoÊci, sàdowi uprawnio-
nemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokura-
torowi lub staroÊcie.

2. W razie przeprowadzenia badania krwi lub mo-
czu dla oceny trzeêwoÊci lub zawartoÊci Êrodka dzia∏a-
jàcego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje
si´ wraz z wynikiem tego badania. Je˝eli jednak wynik
tego badania nie zosta∏ uzyskany w ciàgu 30 dni od
dnia zatrzymania prawa jazdy, nale˝y niezw∏ocznie
zwróciç je w∏aÊcicielowi.

Art. 137. 1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa
jazdy, w przypadkach okreÊlonych w art. 135 ust. 1
pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawa jazdy:

1) prokurator — w toku post´powania przygotowaw-
czego, a sàd — po przekazaniu sprawy do sàdu;

2)228) w sprawie o wykroczenie — sàd w∏aÊciwy do
rozpoznania sprawy.

———————
226) Dodany przez art. 101 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 14, i w brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 10
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.

———————
227) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 § 9 pkt 1 ustawy

z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzajàce Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 106, poz. 1149), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 2001 r.

228) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 § 9 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 227.
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2. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa
jazdy zawiadamia si´ w∏aÊciwego starost´99).

3. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
s∏u˝y za˝alenie.

Art. 138. 1. Decyzj´ o zatrzymaniu prawa jazdy,
w przypadkach okreÊlonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 
lit. d i g, wydaje starosta99).

2.229) Zwrot zatrzymanego prawa jazdy nast´puje
po ustaniu przyczyny zatrzymania, z zastrze˝eniem
art. 114 ust. 4.

Art. 139. 1. Przepisy art. 135—138 stosuje si´ odpo-
wiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem.

2. Przepisu art. 135 nie stosuje si´ do szefów i cu-
dzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urz´dów konsularnych paƒstw obcych oraz
misji specjalnych i organizacji mi´dzynarodowych ko-
rzystajàcych z przywilejów i immunitetów dyploma-
tycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bàdê
powszechnie uznanych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych lub na zasadzie wzajemnoÊci, a tak˝e do innych
osób korzystajàcych z tych przywilejów i immunitetów.

3. W stosunku do ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝-
b´ wojskowà oraz innych osób kierujàcych pojazdami
Si∏ Zbrojnych uprawnienia i obowiàzki policjantów
okreÊlone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonujà
równie˝ ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej.

4.230) W stosunku do kierujàcych pojazdami, którzy
wykonujà transport drogowy lub przewóz na potrzeby
w∏asne, uprawnienia i obowiàzki policjantów okreÊlo-
ne w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonujà równie˝
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Art. 140. 1. Decyzj´ o cofni´ciu uprawnienia do kie-
rowania pojazdem silnikowym wydaje starosta99) w ra-
zie:

1) stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego
istnienia przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kiero-
wania pojazdem;

1a)231) stwierdzenia na podstawie orzeczenia psycho-
logicznego, wydanego po przeprowadzeniu bada-
nia psychologicznego w trybie okreÊlonym
w art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4, istnienia przeciwwskazaƒ
psychologicznych do kierowania pojazdem;

2) utraty przez kierowc´ kwalifikacji, co stwierdza si´
na podstawie wyniku egzaminu paƒstwowego;

3) przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po
raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za na-
ruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja

o cofni´ciu uprawnienia wydawana jest na wnio-
sek komendanta wojewódzkiego Policji;

4)232) niepoddania si´:
a)233) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie okreÊlonym

w art. 114 ust. 1 pkt 1,  
b)234) badaniu lekarskiemu w trybie okreÊlonym

w art. 122 ust. 1 pkt 3—5,
c)234) badaniu psychologicznemu w trybie okreÊlo-

nym w art. 124 ust. 1 pkt 3 lub 4.

2. Decyzj´ o przywróceniu kierowcy uprawnienia
do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjàtkiem przy-
padku okreÊlonego w ust. 1 pkt 3, wydaje starosta99) po
ustaniu przyczyn, które spowodowa∏y jego cofni´cie.

3. Przepisy ust. 1—2 stosuje si´ odpowiednio do
pozwolenia do kierowania tramwajem.

4. Decyzj´ o cofni´ciu lub przywróceniu uprawnie-
nia do kierowania pojazdem silnikowym szefom i cu-
dzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplo-
matycznych, urz´dów konsularnych i misji specjalnych
paƒstw obcych oraz organizacji mi´dzynarodowych
korzystajàcych z przywilejów i immunitetów dyploma-
tycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bàdê
powszechnie uznanych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych lub na zasadzie wzajemnoÊci oraz innym oso-
bom korzystajàcym z tych przywilejów i immunitetów
wydaje wojewoda mazowiecki235).

5.236) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapobie˝enia
uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców wielokrot-
nych naruszeƒ przepisów ruchu drogowego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb wnioskowania
o cofni´cie uprawnieƒ do kierowania pojazdami silni-
kowymi osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 140a.237) Zadania i kompetencje okreÊlone
w art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1—3 nie mogà byç po-
wierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten
nie dotyczy powiatu warszawskiego116).

DZIA¸ Va238)

Dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego

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

———————
229) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
230) Dodany przez art. 101 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 14, i w brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 11
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.

231) Dodany przez art. 1 pkt 89 lit. a tiret pierwsze ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1, i w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 8.

———————
232) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 27.
233) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
234) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
235) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
236) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
237) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 115.
238) Dodany przez art. 1 pkt 90 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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2. Krajowa Rada dzia∏a przy ministrze w∏aÊciwym
do spraw transportu jako mi´dzyresortowy organ po-
mocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego.

Art.140c. 1. Krajowa Rada okreÊla kierunki i koordy-
nuje dzia∏ania administracji rzàdowej w sprawach bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego.

2. Do zadaƒ Krajowej Rady w zakresie poprawy
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego nale˝y w szczegól-
noÊci:

1) proponowanie kierunków polityki paƒstwa;

2) opracowywanie programów poprawy bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje
przedstawiane przez w∏aÊciwych ministrów i ocena
ich realizacji;

3) inicjowanie badaƒ naukowych;

4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów praw-
nych oraz umów mi´dzynarodowych;

5) inicjowanie kszta∏cenia kadr administracji publicznej;

6) inicjowanie wspó∏pracy zagranicznej;

7) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organizacjami spo∏ecz-
nymi i instytucjami pozarzàdowymi;

8) inicjowanie dzia∏alnoÊci edukacyjno-informacyjnej;

9) analizowanie i ocena podejmowanych 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 minister-

stwie w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
b) sekretarz lub podsekretarz stanu w minister-

stwie 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 spoÊród wojewodów, Ministra
Obrony Narodowej, Ministra SprawiedliwoÊci oraz
ministrów w∏aÊciwych do spraw: administracji pu-
blicznej, bud˝etu, finansów publicznych, gospo-
darki, gospodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej239), oÊwiaty i wychowania, Êrodowiska, trans-
portu, wewn´trznych, pracy oraz Komendanta
G∏ównego Policji, Komendanta G∏ównego Stra˝y
Po˝arnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad28). 

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

2. Przewodniczàcy Krajowej Rady otrzymuje od mi-
nistrów i innych organów, których przedstawiciele sà
cz∏onkami Krajowej Rady:

1) sprawozdania i informacje dotyczàce realizacji za-
daƒ okreÊlonych w programach bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego;

2) informacje dotyczàce stanu bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego.

3. Przewodniczàcy Krajowej Rady sk∏ada Radzie Mi-
nistrów corocznie, do koƒca marca, sprawozdanie do-
tyczàce stanu bezpieczeƒstwa ruchu drogowego oraz
dzia∏aƒ realizowanych w tym zakresie.

4. Prezes Rady Ministrów sk∏ada Sejmowi, Senato-
wi i Prezydentowi corocznie, do koƒca kwietnia, spra-
wozdanie dotyczàce stanu bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego oraz dzia∏aƒ realizowanych w tym zakresie.

Art. 140f. 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania
przy pomocy Sekretariatu Krajowej Rady.

2. Sekretariat Krajowej Rady dzia∏a jako wewn´trz-
na jednostka organizacyjna ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu. 

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

Art. 140g. 1. Tworzy si´ Wojewódzkà Rad´ Bezpie-
czeƒstwa Ruchu Drogowego, zwanà dalej „Wojewódz-
kà Radà”.

2. Wojewódzka Rada dzia∏a przy wojewodzie jako
wojewódzki zespó∏ koordynacyjny w sprawach bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.

Art. 140h. 1. Wojewódzka Rada koordynuje i okre-
Êla kierunki dzia∏aƒ administracji publicznej w spra-
wach bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.

2. Do zadaƒ Wojewódzkiej Rady w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci:

1) opracowywanie regionalnych programów popra-
wy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego;

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

3) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich
oÊrodków ruchu drogowego w cz´Êci przeznaczo-
nej na popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego;

4) inicjowanie kszta∏cenia kadr administracji publicz-
nej i szkolenie w zakresie bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego;

5) inicjowanie wspó∏pracy mi´dzywojewódzkiej;

6) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organizacjami spo∏ecz-
nymi i instytucjami pozarzàdowymi;

7) inicjowanie dzia∏alnoÊci edukacyjno-informacyjnej;

8) analizowanie i ocena podejmowanych 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;

———————
239) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, stosownie do
art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakre-
sie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji
rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 1800), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
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3) sekretarz — wskazany przez wojewod´;

4)240) cz∏onkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez
wojewod´, zarzàd województwa, zarzàdy powiatów,
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komen-
danta wojewódzkiego Policji, Komendanta Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, dyrektora w∏aÊciwego oddzia∏u
terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, zarzàd dróg wojewódzkich, zarzàdy dróg
powiatowych, wojewódzkiego kuratora oÊwiaty.

Art. 140j. 1. Przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady
kieruje jej pracami i reprezentuje jà na zewnàtrz.

2. Przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady otrzymuje
od organów, których przedstawiciele sà cz∏onkami Wo-
jewódzkiej Rady:

1) sprawozdania i informacje dotyczàce realizacji za-
daƒ okreÊlonych w programach bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego;

2) informacje dotyczàce stanu bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego.

3. Przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady sk∏ada Prze-
wodniczàcemu Krajowej Rady corocznie, do koƒca
stycznia, sprawozdanie dotyczàce stanu bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz
dzia∏aƒ realizowanych w tym zakresie.

Art. 140k. Obs∏ug´ Wojewódzkiej Rady zapewnia
wyznaczony przez wojewod´ wojewódzki oÊrodek ru-
chu drogowego.

Art. 140l. W pracach Krajowej Rady i Wojewódzkiej
Rady mogà braç udzia∏ z g∏osem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, któ-
rych statutowy zakres dzia∏alnoÊci obejmuje za-
gadnienia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego;

2) pracownicy naukowi wy˝szych uczelni lub jedno-
stek badawczo-rozwojowych;

3) niezale˝ni eksperci.

DZIA¸ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 141—143. (pomini´te).241)

Art. 144. (skreÊlony).242)

Art. 145—148. (pomini´te).241)

Art. 149.243) Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz
Ministrem SprawiedliwoÊci, kierujàc si´ potrzebà za-
pewnienia stabilnego obrotu pojazdami samochodo-
wymi, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) obowiàzek uzyskania karty pojazdu przez w∏aÊcicie-
li pojazdów zarejestrowanych przed dniem, o któ-
rym mowa w art. 152 pkt 3;

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

Art. 150. 1.244) Prawa jazdy i inne dokumenty
uprawniajàce do kierowania pojazdami lub potwier-
dzajàce dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosun-
ku do kierujàcych pojazdami, wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów, zachowujà wa˝noÊç do
czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby
uprawnionej w zakresie, na jaki zosta∏y wydane.

2.245) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc wszystkie wydawane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy dokumenty uprawniajàce do kiero-
wania pojazdem oraz koszty zwiàzane z ich wymianà,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i terminy
wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawnia-
jàcych do kierowania pojazdami lub potwierdzajàcych
dodatkowe kwalifikacje kierujàcych pojazdami oraz
wysokoÊç op∏at za ich wymian´.

Art. 151.246) 1. Traci moc ustawa z dnia 1 lutego
1983 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r.
Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104,
poz. 515), z wyjàtkiem art. 60, 69—70 i 72—82, które tra-
cà moc z dniem 30 czerwca 1999 r.

2. (pomini´ty).241)

Art. 152.247) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 stycznia 1998 r., z wyjàtkiem:

1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 1998 r.;

2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.;

3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90—98 
i 100—108, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
1999 r.

———————
240) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 73 ustawy z dnia

20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), któ-
ry wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stano-
wiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przepro-
wadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych or-
ganów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r., zgod-
nie z art. 102 tej ustawy, i przez art. 43 pkt 1 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 28.

241) Zamieszczone w obwieszczeniu.
242) Przez art. 127 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 49.

———————
243) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
244) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 42 pkt 12 lit. a usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 27.
245) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
246) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia

18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 160, poz. 1086), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 29 grudnia 1997 r.

247) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 246.


