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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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Data publikacji



 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 4 stycznia 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 82 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla pkt 7; 
2) w art. 103 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d 

w brzmieniu: 
„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;”; 
3) w art. 128 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w 
art. 28 ust. 4 pkt 6 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”; 

4) w art. 134:  
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii 
A uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym uznaje się za zaświadczenie spełniające wyma-
gania o których mowa w niniejszej ustawie także w zakresie prawa jazdy 
kategorii A2.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu państwowego w zakre-

sie prawa jazdy kategorii A, uzyskany przed dniem wejścia w życie usta-
wy, przez osobę która nie spełnia warunku o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 7 lit. a, uznaje się za ważny, na zasadach określonych w art. 52 ust. 1, 
w przypadku kiedy osoba ta przystępuje do części praktycznej egzaminu w 
zakresie prawa jazdy kategorii A2.”; 

5) po art. 135 dodaje się art. 135a i art. 135b w brzmieniu: 
„Art. 135a. Do dnia 3 stycznia 2016 r. skierowanie na badanie lekarskie i bada-

nie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego po-
dobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesła-
nego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, 

Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.  
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– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. 
zm.2)). 

Art. 135b. W stosunku do jednostek o których mowa w art. 109 ust. 5, warunek 
określony w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 
stycznia 2016 r.”; 

6) art. 136 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 136. 1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu 

drogowego przed dniem 4 stycznia 2016 r. i naruszenia te skutkowa-
ły przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu 
drogowego, a w przypadku kierowców, którzy dopuścili się tych na-
ruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa 
jazdy – liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki 
według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodują-
cego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Poli-
cja może przetwarzać dane zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

2. Naruszenia popełnione przed dniem 4 stycznia 2016 r. i odpowiada-
jące im otrzymane punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od 
dnia naruszenia. 

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 
4 stycznia 2016 r. następuje według stanu prawnego na dzień popeł-
nienia naruszenia. 

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 
stycznia 2016 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierow-
ców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 
130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 
przenosi się do centralnej ewidencji kierowców. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarzą-
dzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których 
mowa w ust. 4 oraz sposób współdziałania w tym zakresie podmio-
tów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ru-
chu drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając ko-
nieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych 
informacji i ciągłości dostępu.”; 

7) po art. 138 dodaje się art. 138a i art. 138b w brzmieniu: 
„Art. 138a. Opłatę ewidencyjną, o której mowa w 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. 101 ust. 1 pkt 3 oraz 

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, 

poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, 
poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, 
poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, 
poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, 
poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, 
poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 
185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 908.  
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ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1, po-
biera się od dnia 4 stycznia 2016 r. 

Art. 138b. 1. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpo-
wiednio w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 
5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 117 ust. 2 pkt 8  i rejestry działalności re-
gulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 
1 i art. 114 przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane 
zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. w zakresie, o którym mowa 
odpowiednio w art. 100b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu ustalonym niniejszą usta-
wą. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletno-
ści i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.”; 

8) art. 139 otrzymuje brzmienie: 
„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.; 
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 zakre-
sie 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.”.  

 
Art. 2. 

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 138b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 minister 
właściwy do spraw wewnętrznych wyda w terminie do dnia 1 lipca 2015 r. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2013 r. 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


