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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 824) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.) 

 

Art. 39. 

Środkami karnymi są: 

1)   pozbawienie praw publicznych, 

2)   zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 

2a)  zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub z opieką nad nimi, 

2b)  obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do 

określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, 

2c)  zakaz wstępu na imprezę masową, 

2d)   zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

2e)   nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, 

3)   zakaz prowadzenia pojazdów, 

4)   przepadek, 

5)   obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 

6)   nawiązka, 

7)   świadczenie pieniężne, 

8)   podanie wyroku do publicznej wiadomości 

 

Art. 42. 

§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania 

osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie 

pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. 

[§ 2.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, 

jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie 
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nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia 

określonego w art. 173, 174 lub 177. 

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli 

sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem 

jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi 

wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. 

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie 

ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych 

w § 3.] 

<§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 

albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 

przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka 

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 

177. 

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w 

razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w 

czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest 

śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że 

zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. 

 § 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w 

razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach 

określonych w § 3.> 

 

Art. 43. 

[§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz 

wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz 

obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15, a 

zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.] 

<§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i 

nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 2e orzeka się w latach, od roku do lat 10, 

zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a, 2b i 3 orzeka się w latach, od 

roku do lat 15, zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 

6.> 

§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia 

się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. 

§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu 

uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na 

który orzeczono zakaz, nie biegnie. 
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Art. 47. 

[§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za 

inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na 

zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także w razie 

skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355, jeżeli 

sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z 

miejsca zdarzenia sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej.] 

<§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu 

albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki 

uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, 

sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej.> 

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec 

nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o 

którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 

<§ 3. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 

lub w art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego 

przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek 

śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono 

więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Jeśli 

ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka nawiązkę w 

wysokości co najmniej 10 000 złotych. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy wymierzona nawiązka 

powodowałaby dla sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny 

lub gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sąd może ją wymierzyć w wysokości 

niższej niż wskazana w § 3. 

§ 5. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli sąd orzekł obowiązek naprawienia wyrządzonej 

przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 

wyższej niż 10 000 złotych.> 

 

Art. 49. 

§ 1. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może 

orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; świadczenie to nie może przekroczyć 

60.000 złotych. 

[§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a, 179 lub art. 180, sąd 

może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do wysokości określonej w § 1.] 

<§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179, art. 

180 lub art. 180a, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na 

rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 
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wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo 

określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w 

§ 1.> 

 

Art. 173. 

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą 

życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 

na zdrowiu wielu osób, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 

na zdrowiu wielu osób, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Art. 174. 

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym 

lub powietrznym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Art. 177. 

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba 

odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej 

zdrowiu, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa 

określonego w § 1 następuje na jej wniosek. 

 

Art. 178a. 

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 

prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 
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§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za 

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 

popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił 

się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów 

mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 179. 

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny 

pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub 

powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na 

drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w 

stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą 

wymaganych uprawnień, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

 

Art. 180. 

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni 

czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów 

mechanicznych, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

<Art. 180a. 

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd 

mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2.> 

 

Art. 355. 

§ 1. Żołnierz, który prowadząc uzbrojony pojazd mechaniczny, narusza chociażby 

nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i 

powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone 

w art. 157 § 1 lub wyrządzona została znaczna szkoda w mieniu, 

podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku określonego w § 1 jest śmierć innej osoby lub ciężki 

uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Przepisy art. 42 i 178 stosuje się odpowiednio. 
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USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zm.)  

 

Art. 94. 

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie 

mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub 

strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. 

<§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz 

prowadzenia pojazdów.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.) 

 

Art. 182. 

§ 1. W razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku 

odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego 

właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd 

wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u 

którego skazany jest zatrudniony. 

§ 2. Organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, 

zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz 

nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu. 

 

<Art. 182a. 

§ 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej 

połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów 

orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co 

najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w 

postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o 

której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późń. zm.), jeżeli postawa, właściwości i 

warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego 

uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża 

bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci 

zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu 

tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do 

nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną 

w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
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pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155) lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.). 

§ 3. Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania 

zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w § 1. Przepis art. 182 

stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie, o którym mowa w § 1 i 3, przysługuje 

zażalenie.> 

 

Art. 197. 

§ 1. Sąd określa sposób podania wyroku do publicznej wiadomości, jeżeli nie określono tego 

w wyroku. 

<§ 1a. Jeżeli sposób podania wyroku do publicznej wiadomości nie został określony w 

wyroku, sąd może orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości przez 

umieszczenie odpisu wyroku lub wyciągu z wyroku, ze wzmianką o prawomocności, 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu.> 

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie sposobu podania wyroku do publicznej wiadomości 

prokuratorowi oraz skazanemu i jego obrońcy, a także pokrzywdzonemu, choćby nie był 

stroną w procesie, przysługuje zażalenie. 

 

Art. 206. 

§ 1. Sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych lub pieniężnej kary 

porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego 

terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji. 

§ 2. W zakresie rozkładania na raty i umarzania należności sądowych stosuje się odpowiednio 

art. 49-51, przy czym okres rozłożenia na raty pieniężnej kary porządkowej nie może 

przekroczyć 6 miesięcy. 

[§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o nawiązce 

na rzecz Skarbu Państwa oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest kwota pieniężna, 

z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku.] 

<§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o: 

1) nawiązce na rzecz Skarbu Państwa oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem 

jest kwota pieniężna, 

2) świadczeniu pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej 

– z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku.> 
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(punkty 1-82 pominięto) 

83) trolejbus - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej[.] 

<;> 

<84) blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie 

silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość 

alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg 

alkoholu w 1 dm
3
; 

85) kalibracja blokady alkoholowej – ogół czynności służących wzorcowaniu blokady 

alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie 

wymagania, o którym mowa w art. 2 pkt 84.> 

 

Art. 38. 

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego 

organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 

1)   dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; 

2)   dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; 

3)   dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to 

ubezpieczenie; 

<3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym 

w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155);> 

4)  zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.); 

<4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez 

producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;> 

5)  inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. 

 

Art. 66. 

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

1)   nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie 

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; 

2)   nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 

poziom określony w przepisach szczegółowych; 

3)   nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 

wielkości określone w przepisach szczegółowych; 
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4)   nie powodowało niszczenia drogi; 

5)   zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia 

drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 

6)   nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości 

określone w przepisach szczegółowych. 

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i 

ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu 

pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik 

prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, 

ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i 

ciągnika samochodowego do 90 km/h. 

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

1)   specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura 

Ochrony Rządu i jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2)   zabytkowego; 

3)   nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż odpowiednio 

określone w ust. 1a; 

4)   używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach; 

5)   przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich. 

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia 

występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze 

rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających 

maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne. 

<1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową 

montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

1e. Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację 

blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe. 

1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację 

blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację. 

1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór 

dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając 

dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego.> 

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i 

ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane 

w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić 

bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do 

ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz 
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zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie 

wyposażona. 

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z 

zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne: 

1)   numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy; 

2)   (uchylony). 

4. Zabrania się: 

1)   umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych 

części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w 

pojeździe lub innych uczestników ruchu; 

1a)  stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z 

pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 

negatywnie wpływa na środowisko; 

2)   stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających 

warunkom określonym w przepisach szczegółowych; 

3)   umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe 

wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci 

niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym 

tonie; 

4)   wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-

pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to 

zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na 

gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura 

Ochrony Rządu; 

5)   wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w 

ust. 3a pkt 1; 

6)   dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: 

a)  pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub inny 

równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 

1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, 

b)  pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą w tym zakresie. 

4a.  Przepis ust. 4 nie dotyczy pojazdu zabytkowego - w zakresie pkt 1-3, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku pkt 3 obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń podczas jazdy i postoju. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. 

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich 

niezbędnego wyposażenia. 

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki 
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techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży 

pożarnej. 

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów; 

2)   zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na środowisko; 

3)   przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i 

części; 

4)   przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania. 

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami 

technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony 

środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami 

wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne 

użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. 

 

Art. 80d. 

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   nieodpłatnie, w przypadku: 

a)  podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a, 

b)  danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 2 i 3e; 

2)   odpłatnie, w przypadku: 

a)  podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4, 

b)  danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 5. 

2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej 

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

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

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7: 

1)   przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 

2)   sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w 

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 
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3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 1101), z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

4. Przychodami Funduszu są: 

1)  opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 

2)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 

150 ust. 1; 

2a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5; 

3)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

[4)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 

15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 

pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 

ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 

103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 

124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 

39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);] 

<4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, 

art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 

33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 

ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 

102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 

117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.);> 

4a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, 

poz. 1454); 

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

opłat ewidencyjnych; 

6)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7)   inne przychody. 

4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których mowa 

w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) - w zakresie 

egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz centralnej 

ewidencji posiadaczy kart parkingowych. 
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[6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 

ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 

5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 

38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, 

art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 

ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć 

równowartości w złotych 2 euro a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 

ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu 

średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o 

którym mowa w ust. 7.] 

<6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, 

art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, 

art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 

ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, 

art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, 

art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i 

art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w 

art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w 

art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro a w 

przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 

50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 

7.> 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 

ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 

ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, 

art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 

ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 

ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 

1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w 

art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w 

art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;] 

<1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, 

art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 

ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, 

art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 

ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, 

art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 
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września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej 

wnoszenia;> 

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 

2)   zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie 

jest uzależnione od jej uiszczenia; 

3)   koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 

4)   terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 

 

Art. 81. 

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego 

wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany 

przedstawiać go do badania technicznego. 

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do 

zgodności z warunkami technicznymi. 

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą 

rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 

1)   nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, 

dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego 

pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

2)   zarejestrowany pojazd: 

a)  na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od 

dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania 

technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub 

b)  w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez 

właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta 

jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności 

- z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio 

przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów 

niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 

dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu 

lewostronnego. 

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6-

10. 
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6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 

3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej 

rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania 

technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia 

badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu 

samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, 

wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", 

pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki 

jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym. 

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru 

przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed 

upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, 

zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej 

rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą. 

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia 

pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. 

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W 

przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu 

drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym. 

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu 

podlega pojazd: 

1)   skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: 

a)  w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub 

narusza wymagania ochrony środowiska, 

b)  który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone 

zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z 

zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny 

wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2)   skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu: 

a)  w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, 

b)  jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on 

w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska; 

3)   w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących 

zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z 

wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem; 

4)   który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki 

jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio 

przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych; 

5)   w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 

określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
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działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) w 

zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

6)   w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie 

elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7)   dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i 

usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o 

podatku dochodowym od osób prawnych; 

8)   autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 

100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi; 

9)   dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych 

porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego[.] <;> 

<10) wyposażony w blokadę alkoholową.> 

11a. Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed 

pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 

dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu 

wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność 

urządzenia technicznego. 

<12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza 

się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, 

wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.> 

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może 

być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym 

mowa w art. 79a. 

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, 

uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na 

podstawie ust. 5-10. 

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów 

podlegających badaniu. 

16. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych 

tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory 

dokumentów związanych z tymi badaniami. 

 

Art. 130a. 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 
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2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych 

w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na 

pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 

4)  pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym 

dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; 

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 

zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela[.] <;> 

<6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania 

pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości 

zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i 

posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona 

pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.> 

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o 

którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2. 

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 

1)   kierowała nim osoba: 

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 

pojazdu; 

2)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie 

drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

2a.  Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało 

powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i 

stosuje się odpowiednio. 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1)   policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 

2)   strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

3)   osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

5. (utracił moc). 

5a.-5b. (uchylony). 

5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na 

wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego 

usunięcie i parkowanie. 

5d.-5e. (uchylone). 
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5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta 

realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza 

ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, 

ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz 

wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 

2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których 

mowa w ust. 6a. 

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c: 

a)  rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł, 

b)  motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 

c)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za każdą 

dobę przechowywania - 33 zł, 

d)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 zł; 

za każdą dobę przechowywania - 45 zł, 

e)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 zł; 

za każdą dobę przechowywania - 65 zł, 

f)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.150 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 120 zł, 

g)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.400 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 180 zł. 

6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. 

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 

określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. 

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 

5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji. 

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w 

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego 

ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. 

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli 

prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w 
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terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach 

nieodebrania pojazdu. 

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed 

upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany 

w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu 

miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z 

przepisami prawa celnego. 

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 

pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo 

że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie 

przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu 

było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono 

należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. 

Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu 

w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo 

starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż 

trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu. 

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 

zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. 

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na 

podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do 

pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. 

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni 

od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia 

następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają 

egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony 

prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do 

podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub 

prowadzących strzeżone parkingi; 

2)   tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu; 

3)   (utracił moc). 

 

Art. 135. 

1. Policjant: 

1)   zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: 

a)  uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w 

stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b)  stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, 

c)  podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, 

d)  gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, 

e)  gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o 

zatrzymaniu prawa jazdy, 

[f)  gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub 

wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,] 

<f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub 

wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,> 

g)  przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie 

przepisów ruchu drogowego, 

[h)  przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po 

raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu 

drogowego;] 

<h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania 

po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu 

drogowego lub popełnienia w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy 

prawa jazdy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech 

wykroczeń określonych w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z 

dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. 

zm.),> 

<i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub 

prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o 

którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami;> 

<1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu 

polegającego na: 

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 

50 km/h na obszarze zabudowanym lub 

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w 

dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z 

konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

nie dotyczy przewozu osób pojazdem komunikacji miejskiej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca 

stojące;> 

2)   może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, 

że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz 

prowadzenia pojazdów. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w 

sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza: 

1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem; 

2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem 

ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd 

wolnobieżny. 

1b. Kierujący, o którym mowa w art. 136 ust. 1a, jest obowiązany podać organowi 

kontroli ruchu drogowego adres do doręczeń. W przypadku niewskazania adresu do 

doręczeń stosuje się przepisy art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

o czym poucza się kierującego.> 

2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d 

oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. 

<3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, 

uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a – w okresie 72 godzin. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o 

którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po 

przedstawieniu dokumentu.> 

 

Art. 136. 

1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, 

Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, 

sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. 

<1a. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i 

kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy 

przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia 

przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane 

prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.> 

2. W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości 

środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem 

tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia 

zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi. 

 

Art. 140. 

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

razie: 

1-2) (uchylony); 
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3)  przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 

20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja o cofnięciu 

uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji; 

<3a) popełnienia przez kierującego pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia 

wydania po raz pierwszy prawa jazdy: 

a) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub 

b) trzech wykroczeń określonych w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń  

– przy czym decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek 

komendanta wojewódzkiego Policji;> 

4)   niepoddania się: 

a)
 
sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1, 

b) - c)  (uchylone). 

2-4. (uchylone). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. z 2015 r. poz. 

155)  

 

Art. 11. 

1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: 

1)   osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej 

kategorii; 

2)   uzyskała orzeczenie: 

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T; 

3)   odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 

4)   zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii; 

5)  uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 

185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub 

zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi 

zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. 

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 

za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 
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3. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osiągnięcia wymaganego minimalnego 

wieku do kierowania pojazdami określonych kategorii, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

mogą otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem wynikającym z możliwości prowadzenia 

określonego pojazdu. 

4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy: 

1)   kategorii C1, C, D1 lub D - jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 

4, określonych dla prawa jazdy kategorii B; 

2)   kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - jest spełnienie wymagań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii B, C1, C, 

D1 lub D. 

5. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie między 21. a 23. rokiem życia 

otrzymują prawo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wykonywania regularnych 

przewozów osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km. 

[6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana 

decyzja o cofnięciu prawa jazdy w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest uzyskanie 

orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem.] 

<6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana 

decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 ust. 1 pkt 

2 lub 3, jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem.> 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 4 stosuje się do pozwolenia wojskowego. 

 

Art. 12. 

1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie: 

1)   u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od 

alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; 

2)   w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego 

zakazu; 

3)   w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej 

decyzji; 

4)   posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem 

silnikowym; 

5)   która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub 

uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania 

zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia; 

6)   której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2; 

7)   która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę 

wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika 

polskiego krajowego prawa jazdy. 
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<1a. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu 

zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).> 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot 

zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii: 

1)   B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych 

obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A; 

2)   AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia 

pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy 

kategorii B; 

3)   B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia 

pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy 

kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. 

2a. W celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do 

odpowiednich organów państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o potwierdzenie, że 

osoba ubiegająca się o uprawnienie nie posiada prawa jazdy wydanego w jednym z tych 

państw ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub 

procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy. 

2b. Zapytanie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 2a, następuje wyłącznie w drodze 

teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw Jazdy. 

[3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy 

kategorii: 

1)   C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu lub zatrzymaniu 

prawa jazdy obejmującej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B; 

2)   B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu lub 

zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii 

B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.] 

<3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa 

jazdy kategorii: 

1) C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy obejmujących 

uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B; 

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu 

uprawnienia do kierowania pojazdami lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 

obejmujących uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio 

kategorii C1, C, D1 lub D.> 

4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz prawa jazdy 

posiadanego przez osoby, o których mowa w art. 10 ust. 3. 

5. Przepisy ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do pozwolenia wojskowego. 
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Art. 13. 

1. Prawo jazdy kategorii: 

1)   AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że: 

a)  okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a, 

b)  prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje się na okres, o którym 

mowa w art. 91 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1; 

2)   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak 

niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15. 

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach 

dotyczących stanu zdrowia, może być wydawane na okres krótszy niż 5 lat. 

3. Okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E jest 

przedłużany przez starostę po przedłożeniu: 

1)   orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 

pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo 

2)   orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o 

których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym. 

4. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające: 

1)   ze stanu zdrowia kierowcy; 

2)   z możliwości prowadzenia określonego pojazdu. 

5. Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć: 

1)   stosowania: 

a)  korekty lub ochrony wzroku, 

b)  korekty słuchu, 

c)  protezy lub szyny ortopedycznej; 

2)   możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu; 

3)   konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu; 

4)   ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami; 

5)   dodatkowego oznakowania pojazdu; 

6)   terminu ważności prawa jazdy[.] <,> 

<7) ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w 

blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. – Prawo o ruchu drogowym.> 

6. Okres ważności prawa jazdy określonej kategorii jest przedłużany, na wniosek osoby 

zainteresowanej, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej, w formie wymiany prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje się 

przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1-3. 
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7. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pozwolenia wojskowego. 

 

Art. 22. 

1. Nie może być szkolona osoba: 

1)   niespełniająca wymagań, o których mowa w art. 21; 

2)   w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego 

zakazu; 

3)  w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie 

obowiązywania tej decyzji; 

4)   nieposiadająca: 

a)  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem, 

b)  orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem - nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, 

A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w 

zakresie prawa jazdy kategorii: 

1)   B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych 

obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A; 

2)   C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów 

mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B; 

3)   B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia 

pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii 

B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. 

<2a. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu 

zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.> 

3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w 

zakresie prawa jazdy kategorii: 

1)   C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 

obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz w przypadku 

zawieszenia tych uprawnień; 

2)   B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu 

prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub 

odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D oraz w przypadku zawieszenia tych uprawnień. 

 

Art. 50. 

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami 

silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż 

miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 8 i 9, wymaganego 

od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem. 

2. Nie może być egzaminowana osoba: 

1)   niespełniająca wymagań, o których mowa w ust. 1; 
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2)   w stosunku do której został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego 

zakazu; 

3)   w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami 

lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji; 

4)   nieposiadająca: 

a)  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem, 

b)  orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem - nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, 

A1, A2, A, B1, B, B+E i T; 

5)   nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub w stosunku do 

której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 51 ust. 

2a pkt 1, informacji o ukończeniu takiego szkolenia - nie dotyczy części teoretycznej 

egzaminu państwowego; 

6)   nieposiadająca dokumentu tożsamości; 

7)   której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że: 

a)  znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  nie posiada ona odpowiedniej sprawności fizycznej lub psychicznej; 

8)   która nie ukończyła 18 lat i nie posiada zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2. 

3. Przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się także wobec osoby przystępującej do egzaminu 

państwowego w zakresie uprawnień kategorii: 

1)   C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów 

mechanicznych obejmującego uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B; 

2)   B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia 

pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii 

B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. 

<3a. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu 

zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.> 

4. Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii: 

1)   A1 - jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa 

jazdy kategorii AM; 

2)   A2 - jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa 

jazdy kategorii A1 lub AM; 

3)   A - jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa 

jazdy kategorii A2, A1 lub AM; 

4)   B, B+E, C, C+E, D lub D+E - jest odpowiednio uprawniona do przystąpienia do 

egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1 lub D1+E 

oraz do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM. 
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Art. 91. 

1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 

lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 

2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany: 

1)   odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: 

a)  kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b)  praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; 

2)   przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa 

w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy; 

3)   kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą 

nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 

miesięcy tego okresu. 

3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, 

kierującemu pojazdem zabrania się: 

1)   przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem 

zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej; 

2)   kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 

3)   podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w 

prawie jazdy kategorii B; 

4)   osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu 

pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. 

4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub 

kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B: 

[1)   po uprzednim jego cofnięciu w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3;] 

<1) po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 

ust. 1 pkt 2 lub 3;> 

2)   w trybie określonym w art. 14, w przypadku gdy: 

a)  wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia 

wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia, 

b)  ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od 

dnia wydania polskiego prawa jazdy. 

 

Art. 102. 

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na 

kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: 

1)  upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem - jeżeli 

dokument ten został przesłany przez organy kontroli ruchu drogowego; 

2)   osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie 

przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu: 

a)  kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym 

mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w 

art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. b, 

c)  kursów reedukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5; 

3)   osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie 

przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia: 

a)  o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o 

którym mowa w art. 79 ust. 2, 

b)  o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o 

którym mowa w art. 84 ust. 1[.] <,> 

<4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na 

obszarze zabudowanym; 

5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę 

miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub 

wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego 

rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób autobusem komunikacji 

miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), o ile w 

pojeździe przewidziane są miejsca stojące.> 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o 

którym mowa w tym przepisie, nie przekracza: 

1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem; 

2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem 

ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd 

wolnobieżny. 

1b. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, będące podstawą wydania decyzji 

administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy. 

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, 

nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do 

zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 

1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.  

1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o 

zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa 

jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na 

który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, 

nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy. 

1e. Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla 

ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu 

właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 

ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – data tej 

czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, 

prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa 

jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji.> 
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2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po 

ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia 

zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres 

przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 

tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. 

<3. Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana 

do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu 

dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 

miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d 

– w okresie 6 miesięcy, podlega on zwrotowi.> 

 

Art. 103. 

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 

w przypadku: 

1)   stwierdzenia: 

a)  na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdem, 

b)  na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem, 

c)  utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego 

przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, 

d)  niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być 

przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b; 

2)   ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o 

którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; 

3)   popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w 

komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 

4)   orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów[.] <;> 

<5) kierowania pojazdem w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 

1d; 

6) uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 

182a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.> 

[2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, będące podstawą decyzji administracyjnej 

o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.] 

<2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, będące podstawą decyzji 

administracyjnej o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.> 

3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania 

pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu 

opłaty ewidencyjnej. 

<3a. Przywrócenie uprawnień następuje również w przypadku orzeczenia sądu o 

wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 

1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Wydając decyzję o 
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przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta wpisuje do prawa 

jazdy informację o ograniczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7. Wpis 

dokonywany jest z urzędu, na okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów, po 

uiszczeniu przez osobę ubiegającą się o przywrócenie uprawnienia opłaty, o której 

mowa w art. 10 ust. 1, oraz opłaty ewidencyjnej.> 

[4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.] 

<4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5.> 

5. Uprawnienia do kierowania pojazdami wynikające z pozwolenia wojskowego cofa lub 

przywraca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę. 

[6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przywróceniu prawa jazdy osobom, o których 

mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek województwa mazowieckiego.] 

<6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania 

pojazdami osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek 

województwa mazowieckiego.> 

 

[Art. 104. 

Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, może uzyskać uprawnienie do 

kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom po 

raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem.] 

 

<Art. 104. 

Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, może uzyskać 

uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań 

stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania 

pojazdami.> 

 

Art. 139. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 110, który wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.; 

<2a) art. 99 ust. 1 pkt 5 i, w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, art. 100, art. 101 oraz art. 102 

ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;> 

[3)   art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 

ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c, pkt 4 i 5, 

ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 

3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7 i ust. 10 pkt 2, 

art. 125 pkt 10 lit. c-f i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 

pkt 3 i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 

136 ust. 1-3, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.] 

<3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, 

art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. 
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c, pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101 oraz art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 

103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 

ust. 7 i ust. 10 pkt 2, art. 125 pkt 10 lit. c–f i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w 

zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 

stycznia 2016 r.> 

 

 

 


