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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony wstawiony 

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

do projektu ustawy z dnia  

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami 

(druk nr 507 S) 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 128, 379 i 777) 

 

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 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 

lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od 

dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone 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 2015 r. 

poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966), 
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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 nie dotyczy przewozu 

osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 730), 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. 

<1aa. Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się 

naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia 

bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, jeżeli 

niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro 

w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra 

ratowanego.> 

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. 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony 

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. 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z 

późn. Zm.) 

 

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, 

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; 
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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 w publicznym transporcie zbiorowym w 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730), 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. 

<1aa. Przepisu ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się 

naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia 

bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, jeżeli 

niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro 

w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra 

ratowanego.> 

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 silnikowym 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. 
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<1da. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję 

w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

informacji o tym fakcie.> 

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. 

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. 

 


