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1835
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji
oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach
Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci op∏at
i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji
oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
Nr 219, poz. 2162) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrze˝eniem ust. 2—4 i 6, za sprawdzenie
kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców oraz kandydatów na motorniczych
i motorniczych, zwanych dalej „osobami egzaminowanymi”, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci:
1) 22 z∏ — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy
u˝yciu komputerowego urzàdzenia egzaminacyjnego;
2) 40 z∏ — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;
3) 140 z∏ — za egzamin praktyczny dla prawa
jazdy kategorii A1 lub A;
4) 112 z∏ — za egzamin praktyczny dla prawa
jazdy kategorii B;
5) 135 z∏ — za egzamin praktyczny dla prawa
jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
6) 160 z∏ — za egzamin praktyczny dla prawa
jazdy kategorii C, D lub B+E;
7) 195 z∏ — za egzamin praktyczny dla prawa
jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
8) 100 z∏ — za egzamin praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Egzaminatorowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia za sprawdzenie kwalifi———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

kacji osoby egzaminowanej w zakresie pozwolenia przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci:
1) 5 z∏ — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu pisemnego lub przy
u˝yciu komputerowego urzàdzenia egzaminacyjnego;
2) 11 z∏ — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;
3) 20 z∏ — za egzamin praktyczny.”;
3) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Op∏at´, o której mowa w § 7:
1) w przypadku ponownego przystàpienia
do egzaminu:
a) zwi´ksza si´ o 50 % — w przypadku
nieprzystàpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,
b) zmniejsza si´ o 50 % — w przypadku
op∏aty za egzamin praktyczny, je˝eli
termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyska∏a negatywny wynik z egzaminu teoretycznego;
2) wniesionà odpowiednio za pe∏ny egzamin lub egzamin praktyczny zmniejsza
si´ o 50 %, je˝eli osoba egzaminowana
nie zg∏osi∏a si´ na egzamin w wyznaczonym terminie lub, majàc wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyska∏a
negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów
na egzaminatorów lub egzaminatorów,
cz∏onkom komisji, o której mowa w art.
110 ust. 1 pkt 8 ustawy, przys∏uguje za ka˝dà sesj´ egzaminacyjnà wynagrodzenie
w wysokoÊci okreÊlonej w tabeli nr 4 za∏àcznika do rozporzàdzenia.
2. W przypadku, gdy na sesj´ egzaminacyjnà
przyj´to ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, ka˝demu
z cz∏onków komisji oprócz wynagrodzenia,
o którym mowa w tabeli nr 4 za∏àcznika do
rozporzàdzenia, przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci:
1) 13 z∏ — dla przewodniczàcego komisji,

Dziennik Ustaw Nr 217

— 14559 —

2) 9 z∏ 50 gr — dla cz∏onka komisji,
3) 9 z∏ 50 gr — dla sekretarza komisji
— za ka˝dego dodatkowego kandydata.”;
5) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Stawek op∏at, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz
w tabeli nr 1 i 3, nie stosuje si´ do osób, które przed
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dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia zosta∏y przyj´te na egzamin na prawo jazdy, pozwolenie
lub na egzamin sprawdzajàcy kwalifikacje teoretyczne
i praktyczne kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
10 stycznia 2006 r.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 paêdziernika 2005 r. (poz. 1835)

