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Poz. 1701

1701
USTAWA
z dnia 17 listopada 2006 r.
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 5 ust. 3
pkt 1 i 5;”,
b) w pkt 2 w lit. c kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ lit. d w brzmieniu:
„d) spe∏niajà wymagania okreÊlone w art. 39a
ust. 1 pkt 1—4.”;

5) uzyska∏a kwalifikacj´ wst´pnà;
6) ukoƒczy∏a szkolenie okresowe.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonujàcego przewóz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespo∏em
pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t i nieprzekraczajàcej 7,5 t.
3. Wymagaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 5 i 6, nie stosuje si´ do kierowcy
pojazdu:

„Rozdzia∏ 7a

1) do kierowania którego wymagane
jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1,
B lub B+E;

Kierowcy wykonujàcy przewóz drogowy

2) którego konstrukcja ogranicza pr´dkoÊç do 45 km/h;

Art. 39a. 1. Przedsi´biorca lub inny podmiot wykonujàcy przewóz drogowy mo˝e zatrudniç kierowc´, je˝eli osoba ta:

3) wykorzystywanego przez si∏y zbrojne;

2) rozdzia∏ 7a otrzymuje brzmienie:

1) ukoƒczy∏a 21 lat;
2) posiada odpowiednie uprawnienie
do kierowania pojazdem samochodowym, okreÊlone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.3));
3) nie ma przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) obrony cywilnej, jednostek ochrony
przeciwpo˝arowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do
celów rozwoju technicznego przez
producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szko∏y wy˝sze;
6) odbywajàcego przejazd bez osób
lub ∏adunku:

4) nie ma przeciwwskazaƒ psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy;

a) w celu dokonania jego naprawy
lub konserwacji,

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst´pnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych
pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniajàcej rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw´ Rady 91/439/EWG i uchylajàcej dyrektyw´ Rady
76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226/4 z 10.09.2003, str. 4; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 171,
poz. 1225.
3) 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 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410.

7) u˝ywanego w sytuacjach zagro˝enia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

———————
1)

b) z miejsca zakupu lub odbioru;

8) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegajàcych
si´ o prawo jazdy,
b) szkolenia osób
prawo jazdy,

posiadajàcych

c) przeprowadzania paƒstwowego
egzaminu osób ubiegajàcych si´
o prawo jazdy;
9) wykorzystywanego do u˝ytku osobistego w przewozie drogowym
osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu
materia∏ów lub urzàdzeƒ niezb´d-
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nych kierowcy do jego pracy, pod
warunkiem ˝e prowadzenie pojazdu
nie jest jego podstawowym zaj´ciem.
Art. 39b. 1. Do uzyskania kwalifikacji wst´pnej mo˝e przystàpiç osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni
w roku ze wzgl´du na wi´zi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej szeÊciu
miesi´cy i przedstawi zaÊwiadczenie potwierdzajàce ten fakt;
2) nieb´dàca obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
majàca zamiar wykonywaç przewozy na rzecz podmiotu majàcego siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kierowca obowiàzany jest uzyskaç
kwalifikacj´ wst´pnà, odpowiednio do
pojazdu, którym zamierza wykonywaç
przewóz drogowy, w zakresie bloków
programowych okreÊlonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
3. Kwalifikacja wst´pna obejmuje zaj´cia
teoretyczne i praktyczne oraz testy
kwalifikacyjne.
Art.

39b1.

1. Zaj´cia, o których mowa w art. 39b
ust. 3, przeprowadzane sà w formie:
1) zaj´ç szkolnych dla uczniów —
w szkole, je˝eli w programie nauczania jest przewidziane uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonujàcego przewóz drogowy, albo
2) kursu kwalifikacyjnego — w oÊrodku szkolenia.
2. Zaj´cia teoretyczne i praktyczne,
o których mowa w art. 39b ust. 3,
obejmujà:
1) kszta∏cenie zawodowe w zakresie
racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzgl´dnieniem przepisów
bezpieczeƒstwa, w tym:
a) znajomoÊç w∏aÊciwoÊci technicznych i zasad dzia∏ania elementów bezpieczeƒstwa pojazdu,
b) umiej´tnoÊç optymalizacji zu˝ycia paliwa,
c) umiej´tnoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa w zwiàzku z przewo˝onym towarem,
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d) umiej´tnoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa pasa˝erom;
2) kszta∏cenie zawodowe w zakresie
umiej´tnoÊci stosowania przepisów dotyczàcych wykonywania
transportu drogowego;
3) kszta∏cenie zawodowe w zakresie
zagro˝eƒ zwiàzanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeƒstwo na drodze i bezpieczeƒstwo
dla Êrodowiska;
4) kszta∏cenie zawodowe w zakresie
obs∏ugi i logistyki, w tym kszta∏towanie wizerunku firmy oraz znajomoÊç rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa
w art. 39b ust. 3, przeprowadzane sà:
1) przez Okr´gowà Komisj´ Egzaminacyjnà, po zakoƒczeniu zaj´ç
szkolnych dla uczniów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach zewn´trznego egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe, albo
2) w oÊrodku szkolenia, po zakoƒczeniu zaj´ç teoretycznych i praktycznych, przez trzyosobowà komisj´
egzaminacyjnà, zwanà dalej „komisjà”, powo∏anà przez wojewod´.
4. W sk∏ad komisji mogà wchodziç osoby, które:
1) posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze
prawnicze, ekonomiczne lub techniczne z zakresu motoryzacji lub
transportu;
2) nie by∏y prawomocnie skazane za
przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych
lub przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów;
3) spe∏niajà szczegó∏owe wymagania
okreÊlone w przepisach na podstawie art. 39i pkt 4.
5. Co najmniej jedna z osób — cz∏onków komisji, jest obowiàzana posiadaç uprawnienia instruktora lub egzaminatora w zakresie kategorii prawa jazdy odpowiedniej do kategorii
realizowanego bloku programowego,
o którym mowa w art. 39b ust. 2.
6. Testy kwalifikacyjne, o których mowa
w art. 39b ust. 3, przeprowadzane sà
na podstawie pytaƒ pochodzàcych
z katalogu pytaƒ testowych zatwierdzonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu.
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7. Katalog pytaƒ testowych obejmuje
zagadnienia,
o
których
mowa
w ust. 2.
8. Za przeprowadzenie testu cz∏onkom
komisji, przys∏uguje wynagrodzenie,
którego koszt ponosi oÊrodek szkolenia.
9. OÊrodek szkolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, umo˝liwia przeprowadzanie przez komisj´ testu kwalifikacyjnego, zapewniajàc odpowiednie
warunki lokalowe.
Art.

39b2.

Kierowca, który uzyska∏ kwalifikacj´
wst´pnà w zakresie okreÊlonego bloku programowego, o którym mowa
w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywaç
przewozy innymi pojazdami ni˝ te, dla
których wymagane jest prawo jazdy odpowiadajàce zakresowi uzyskanej kwalifikacji wst´pnej, obowiàzany jest odbyç
kwalifikacj´ wst´pnà uzupe∏niajàcà. Przepisy art. 39b1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39c. 1. Wojewoda lub upowa˝niony przez niego cz∏onek komisji albo dyrektor Okr´gowej Komisji Egzaminacyjnej, wydaje
osobie, która uzyska∏a kwalifikacj´
wst´pnà Êwiadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzajàce uzyskanie kwalifikacji wst´pnej.
2. Wojewoda oraz dyrektor Okr´gowej
Komisji Egzaminacyjnej, w terminie
21 dni od dnia przeprowadzenia testu
kwalifikacyjnego, przekazujà do centralnej ewidencji kierowców nast´pujàce dane osób, którym wydano Êwiadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji
LudnoÊci (PESEL) albo rodzaj, seri´,
numer oraz paƒstwo wydania dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç
— w przypadku osoby nieposiadajàcej numeru PESEL;
4) zakres, numer i dat´ wydania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej.
Art. 39d. 1. Do szkolenia okresowego mo˝e przystàpiç osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni
w roku ze wzgl´du na wi´zi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej szeÊciu
miesi´cy i przedstawi zaÊwiadczenie potwierdzajàce ten fakt;
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2) wykonujàca przewóz drogowy na
rzecz podmiotu majàcego siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kierowca obowiàzany jest co pi´ç lat,
poczàwszy od dnia uzyskania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej poÊwiadczajàcego
uzyskanie
kwalifikacji
wst´pnej, ukoƒczyç szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym
wykonuje przewóz drogowy.
3. Kierowca mo˝e odbywaç szkolenie
okresowe w jednej z nast´pujàcych
form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zaj´ç roz∏o˝onych w okresie
pi´ciu lat, obejmujàcego program
kursu okresowego.
4. Szkolenie okresowe jest prowadzone
w oÊrodku szkolenia w zakresie bloków programowych okreÊlonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
5. Kierowca, który zaprzesta∏ wykonywania przewozu drogowego przez okres
uniemo˝liwiajàcy spe∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 2, przed ponownym przystàpieniem do wykonywania przewozu obowiàzany jest
ukoƒczyç szkolenie okresowe.
6. Kierowca wykonujàcy przewóz drogowy ró˝nymi pojazdami, dla których
wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, mo˝e ukoƒczyç
szkolenie okresowe z zakresu jednego
bloku programowego.

Art. 39e. 1. Kierownik oÊrodka szkolenia wydaje
osobie, która ukoƒczy∏a wymagane zaj´cia w ramach szkolenia okresowego,
Êwiadectwo kwalifikacji zawodowej
potwierdzajàce ukoƒczenie szkolenia
okresowego.
2. Kierownik oÊrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym
mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców nast´pujàce
dane osób, którym wyda∏ Êwiadectwo:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, seri´, numer oraz paƒstwo wydania dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç — w przypadku osoby
nieposiadajàcej numeru PESEL;
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4) zakres, numer i dat´ wydania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego odbycie szkolenia
okresowego.
Art. 39f. 1. Kierowca wykonujàcy przewóz drogowy obowiàzany jest uzyskaç wpis do
polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzajàcy spe∏nienie wymagaƒ,
o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3
i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6.
2. Zasady dokonywania wpisu, o którym
mowa w ust. 1, okreÊlajà przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym.
3. W przypadku gdy kierowca nie posiada polskiego krajowego prawa jazdy
spe∏nianie wymagaƒ, o których mowa
w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, potwierdza
si´ w karcie kwalifikacji kierowcy.
W karcie kwalifikacji kierowcy potwierdza si´ równie˝ spe∏nienie wymagaƒ,
o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3
i 4.
4. Kart´ kwalifikacji kierowcy wydaje, na
wniosek kierowcy, starosta w∏aÊciwy
ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu, na
rzecz którego kierowca b´dzie wykonywa∏ lub wykonuje przewóz drogowy,
na podstawie przed∏o˝onych:
1) kopii Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej;
2) kopii orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;
3) kopii orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazaƒ psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy;
4) oÊwiadczenia podmiotu, na rzecz
którego kierowca b´dzie wykonywa∏ lub wykonuje przewóz drogowy, potwierdzajàcego te okolicznoÊci.
5. Kart´ kwalifikacji kierowcy wydaje si´
na okres pi´ciu lat.
6. Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy
pobiera si´ op∏at´, w wysokoÊci odpowiadajàcej wysokoÊci op∏aty za wydanie prawa jazdy okreÊlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 115
ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym.
7. Informacj´ o wydanych kartach kwalifikacji kierowcy starosta przekazuje do
centralnej ewidencji kierowców.
8. W przypadku osoby nieposiadajàcej
miejsca zamieszkania na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej i niewykonujàcej przewozów na rzecz podmiotu
majàcego siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagania,
o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5
i 6, uznaje si´ za spe∏nione, gdy osoba
ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis
potwierdzajàcy ukoƒczenie kwalifikacji wst´pnej lub szkolenia okresowego
w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
9. W przypadku osoby zamieszka∏ej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wykonujàcej przewozy na rzecz podmiotu majàcego siedzib´ za granicà
wymagania, o których mowa w art. 39a
ust. 1 pkt 6, uznaje si´ za spe∏nione,
gdy osoba ta posiada w prawie jazdy
albo w karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzajàcy ukoƒczenie szkolenia okresowego w innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
w paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 39g. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia oÊrodka szkolenia stanowi dzia∏alnoÊç regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.4)) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia.
2. Warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie prowadzenia
oÊrodka szkolenia spe∏nia przedsi´biorca, który:
1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie prowadzenia oÊrodka
szkolenia kierowców, okreÊlonà
przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, lub spe∏nia wymagania okreÊlone dla tej dzia∏alnoÊci;
———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.
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2) zapewnia prowadzenie szkolenia:
a) przez osoby posiadajàce uprawnienia instruktora techniki jazdy,
o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym,
b) przez wyk∏adowców posiadajàcych wiedz´, umiej´tnoÊci i wykszta∏cenie niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego szkolenia,
c) zgodnie z programem szkolenia;
3) posiada:
a) warunki lokalowe,
b) wyposa˝enie dydaktyczne,
c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zaj´ç praktycznych,
d) miejsca przeznaczone do jazdy
w warunkach specjalnych,
e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) szczegó∏owy program szkolenia
wraz z planem jego wykonania
oraz metodami nauczania;
4) nie by∏, jako osoba fizyczna lub cz∏onek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przest´pstwo
pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych lub przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów.
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2) kopi´ dokumentów potwierdzajàcych kwalifikacj´ i wiedz´ instruktorów techniki jazdy oraz wyk∏adowców;
3) kopie dokumentów zawierajàcych
informacje o: warunkach lokalowych, wyposa˝eniu dydaktycznym
oraz miejscu przeznaczonym do
prowadzenia zaj´ç praktycznych
i posiadanych pojazdach albo kopi´
umowy, o której mowa w ust. 11
pkt 1, lub dokumentów zawierajàcych informacj´ o urzàdzeniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, wraz
z kopià certyfikatu.
6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4, przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie o nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia sà
kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia oÊrodka szkolenia, okreÊlone
w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym.”.
7. OÊwiadczenie,
o
którym
mowa
w ust. 6, powinno równie˝ zawieraç:

3. Organem prowadzàcym rejestr przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek
szkolenia jest wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem.

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;

4. Wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsi´biorcy
zawierajàcy nast´pujàce dane:

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo w rejestrze przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze
Sàdowym — o ile sà wymagane;
3) numer identyfikacji
(NIP) przedsi´biorcy;

podatkowej

4) wskazanie miejsca
oÊrodka szkolenia.

prowadzenia

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4,
przedsi´biorca do∏àcza:
1) program szkolenia wraz z planem
wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;

8. W rejestrze przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia umieszcza
si´ dane przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby, oraz jego numer w tym
rejestrze.
9. Dokonujàc wpisu, wojewoda pobiera:
1) op∏at´ za wpis — stanowiàcà dochód bud˝etu paƒstwa;
2) op∏at´ ewidencyjnà, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym — na pokrycie kosztów
dzia∏ania centralnej ewidencji kierowców.
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10. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców
informacj´ o dokonaniu wpisu
przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek
szkolenia — w terminie 14 dni od
dnia dokonania wpisu;

Poz. 1701
b) nie usunà∏ naruszeƒ warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
oÊrodka szkolenia w wyznaczonym przez wojewod´ terminie,
c) ra˝àco naruszy∏ warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia oÊrodka
szkolenia.

2) op∏at´ ewidencyjnà do Funduszu —
Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym — na zasadach i w terminach okreÊlonych w przepisach
tej ustawy.

3. Ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia oÊrodka szkolenia jest:

11. Przedsi´biorca mo˝e nie spe∏niaç wymagaƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 2
lit. a i pkt 3 lit. d, jeÊli:

2) wydanie Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem
faktycznym;

1) zawar∏ umow´ na przeprowadzanie
zaj´ç z oÊrodkiem doskonalenia
techniki jazdy, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym;

3) odmowa poddania si´ kontroli,
o której mowa w ust. 2 pkt 1.

2) dysponuje urzàdzeniem technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadajàcym
odpowiedni certyfikat wydany przez
jednostk´ akredytowanà w polskim
systemie akredytacji.
Art. 39h. 1. Nadzór nad oÊrodkami szkolenia sprawuje wojewoda.
2. W ramach sprawowanego nadzoru
wojewoda:
1) przeprowadza kontrol´ w zakresie:
a) spe∏niania przez oÊrodek szkolenia wymagaƒ, o których mowa
w art. 39g ust. 2,
b) zgodnoÊci prowadzonego szkolenia z obowiàzujàcymi programami szkolenia,
c) dokumentów
wymaganych
w zwiàzku z prowadzeniem szkolenia;
2) w przypadku ustalenia naruszeƒ
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci wyznacza termin ich usuni´cia;
3) wydaje decyzj´ o zakazie prowadzenia przez przedsi´biorc´ oÊrodka
szkolenia oraz wykreÊla z urz´du
przedsi´biorc´ z rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek
szkolenia, je˝eli przedsi´biorca:
a) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie oraz inne dokumenty stanowiàce za∏àczniki
do wniosku, o którym mowa
w art. 39g ust. 5, niezgodne ze
stanem faktycznym,

1) przeprowadzanie szkolenia niezgodnie z programem szkolenia;

4. Informacj´ o wykreÊleniu przedsi´biorcy z rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji
kierowców w terminie 14 dni od dnia
wydania decyzji o zakazie prowadzenia
przez przedsi´biorc´ oÊrodka szkolenia.
Art. 39i. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do przedsi´biorcy prowadzàcego oÊrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposa˝enia dydaktycznego
oraz pojazdów u˝ywanych w trakcie
szkolenia;
2) szczegó∏owe warunki prowadzenia
szkolenia w ramach kwalifikacji
wst´pnej, kwalifikacji wst´pnej uzupe∏niajàcej, szkoleƒ okresowych
oraz zaj´ç odbywanych w ramach
szkolenia okresowego, o których
mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2;
3) szczegó∏owe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;
4) szczegó∏owe wymagania wobec
cz∏onków komisji, sposób ich powo∏ywania oraz wysokoÊç ich wynagrodzenia, które nie mo˝e byç wy˝sze ni˝ 400 z∏ za egzamin;
5) wzór Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej;
6) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà z prowadzeniem
przez oÊrodki szkolenia kwalifikacji
wst´pnej, kwalifikacji wst´pnej uzupe∏niajàcej i szkolenia okresowego;
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7) wzór karty kwalifikacji kierowcy
oraz szczegó∏owy sposób jej wydawania;
8) wysokoÊç op∏aty za wpis przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek szkolenia.
2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw transportu uwzgl´dnia odpowiednio:
1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
a tak˝e potrzeb´ zapewnienia nale˝ytych wymagaƒ organizacyjno-technicznych przeprowadzania kursów i zaj´ç;

Poz. 1701
7) potrzeb´ zapewnienia nale˝ytej
ochrony dokumentacji zwiàzanej
z prowadzeniem przez oÊrodki szkolenia kwalifikacji wst´pnej, kwalifikacji wst´pnej uzupe∏niajàcej i szkolenia okresowego;
8) potrzeb´ zapewnienia zgodnoÊci
wzoru i trybu wydawania karty kwalifikacji kierowcy z przepisami Unii
Europejskiej;
9) wysokoÊç rzeczywistych kosztów
zwiàzanych z prowadzeniem rejestru przedsi´biorców prowadzàcych
oÊrodki szkolenia oraz wysokoÊç
kosztów zwiàzanych z weryfikacjà
dokumentów.

2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
oraz koniecznoÊç obiektywnego
sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji wst´pnej w zakresie transportu drogowego;

Art. 39j. 1. Kierowca wykonujàcy przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy.

3) koniecznoÊç zapewnienia ujednoliconych procedur przeprowadzania
testów kwalifikacyjnych;

2. Badania lekarskie, o których mowa
w ust. 1, sà wykonywane, z zastrze˝eniem ust. 3—6, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.5)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”.

4) koniecznoÊç zapewnienia odpowiedniego poziomu wykszta∏cenia
i okresu praktyki zawodowej cz∏onków komisji w zakresie odpowiadajàcym wymaganej wiedzy dotyczàcej wykonywania przewozu drogowego, a tak˝e potrzeb´ zapewnienia
pokrycia
kosztów
zwiàzanych
z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych przez komisj´;
5) zakres danych niezb´dnych do potwierdzenia spe∏nienia przez kierowc´ wykonujàcego przewóz drogowy wymagaƒ ustawy, w szczególnoÊci w zakresie badaƒ lekarskich i psychologicznych, ukoƒczonych szkoleƒ, posiadanych uprawnieƒ do kierowania pojazdem samochodowym, organów w∏aÊciwych i podmiotów uprawnionych
do wydawania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej;
6) zakres danych niezb´dnych do prawid∏owego prowadzenia kwalifikacji wst´pnej, kwalifikacji wst´pnej
uzupe∏niajàcej i szkolenia okresowego, dotyczàcych kandydatów na
kierowców i kierowców wykonujàcych przewóz drogowy, podmiotów
uprawnionych do przeprowadzania
kursów i zaj´ç, organów w∏aÊciwych w sprawach wpisu do rejestru, a tak˝e przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokumentów zwiàzanych z uzyskiwaniem kwalifikacji
wst´pnej oraz szkoleƒ okresowych;

3. Zakres badaƒ lekarskich, o których
mowa w ust. 1, obejmuje ponadto
ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania
pojazdami, zgodnie z ustawà z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym.
4. Badania lekarskie, o których mowa
w ust. 1, sà przeprowadzane:
1) do czasu ukoƒczenia przez kierowc´
60 lat — co 5 lat;
2) po ukoƒczeniu przez kierowc´ 60. roku ˝ycia — co 30 miesi´cy.
5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym
mowa w ust. 1, jest wykonywane
przed dniem wydania Êwiadectwa
———————
5) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.
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kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego ukoƒczenie kwalifikacji wst´pnej,
a ka˝de nast´pne dla kierowcy w wieku do 60 lat — w terminie w∏aÊciwym
do ukoƒczenia szkolenia okresowego,
jednak nie póêniej ni˝ do dnia wydania
Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej
potwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia okresowego.

3) przechowywania przez ca∏y okres
zatrudnienia kierowcy kopii:
a) Êwiadectw kwalifikacji zawodowej,
b) orzeczeƒ lekarskich i psychologicznych;

6. Badania lekarskie, o których mowa
w ust. 1, wykonujà lekarze uprawnieni
do wykonywania badaƒ profilaktycznych, o których mowa w przepisach
Kodeksu pracy, posiadajàcy dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania
badaƒ lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców okreÊlone w odr´bnych przepisach.

5) przekazania kierowcy z chwilà rozwiàzania stosunku pracy kopii orzeczeƒ i Êwiadectw, o których mowa
w pkt 3.

4) prowadzenia dokumentacji dotyczàcej badaƒ lekarskich i psychologicznych;

2. Przedsi´biorca lub inny podmiot wykonujàcy przewóz drogowy mo˝e pokryç koszty szkoleƒ okresowych kierowcy.
3. Spe∏nienie przez przedsi´biorc´ lub
przez inny podmiot wykonujàcy przewóz drogowy obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje si´ za
równoznaczne ze spe∏nieniem obowiàzków pracodawcy w zakresie wykonywania wst´pnych i okresowych badaƒ lekarskich, o których mowa
w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Art. 39k. 1. Kierowca wykonujàcy przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazaƒ psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania psychologiczne, o których
mowa w ust. 1, sà wykonywane, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, w zakresie i na
zasadach okreÊlonych dla kierowców
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym.
3. Badania psychologiczne, o których
mowa w ust. 1, sà przeprowadzane:
1) do czasu ukoƒczenia przez kierowc´
60 lat — co 5 lat;
2) po ukoƒczeniu przez kierowc´ 60. roku ˝ycia — co 30 miesi´cy.
4. Pierwsze badanie psychologiczne,
o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego
ukoƒczenie
kwalifikacji
wst´pnej, a ka˝de nast´pne dla kierowcy w wieku do 60 lat — w terminie
w∏aÊciwym do ukoƒczenia szkolenia
okresowego, jednak nie póêniej ni˝ do
dnia wydania Êwiadectwa kwalifikacji
zawodowej potwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia okresowego.
Art. 39l. 1. Przedsi´biorca lub inny podmiot wykonujàcy przewóz drogowy jest obowiàzany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badaƒ lekarskich i psychologicznych;

Art. 39m. Wymagania,
o
których
mowa
w art. 39a—39l, stosuje si´ odpowiednio do przedsi´biorcy lub innej osoby
osobiÊcie wykonujàcej przewóz drogowy.”;
3) w art. 87:
a) uchyla si´ ust. 1a,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby w∏asne kontrolowany jest
obowiàzany mieç przy sobie i okazywaç na
˝àdanie uprawnionego organu kontroli,
oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, okreÊlonych
w ust. 1, wypis zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) po art. 79a dodaje si´ art. 79b w brzmieniu:
„Art.79b. W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu w∏aÊciciela lub
posiadacza pojazdu, wymagajàca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana zosta∏a zmianami
————————
6) 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 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410.
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administracyjnymi, rada powiatu mo˝e,
w drodze uchwa∏y, zmniejszyç op∏at´ lub
zwolniç od jej uiszczenia osoby obowiàzane do ubiegania si´ o wydanie tego
dokumentu.”;
2) w art. 80d:

3) protezy lub szyny ortopedycznej;
4) mo˝liwoÊci ograniczonego korzystania z pojazdu;
5) koniecznoÊci modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
6) ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów;

a) w ust. 4:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) op∏ata ewidencyjna, o której mowa
w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2
i art. 150 ust. 1;”,
— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) op∏ata ewidencyjna, o której mowa
w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,
z póên. zm.7)).”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. WysokoÊç ka˝dej op∏aty ewidencyjnej,
o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3,
art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6
pkt 2 i art. 150 ust. 1, a tak˝e w art. 39g ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym, nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci w z∏otych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu Êredniego
ustalonego przez Narodowy Bank Polski
w dniu wydania rozporzàdzenia, o którym
mowa w ust. 7.”,
c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wysokoÊç op∏aty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2
i art. 150 ust. 1, a tak˝e w art. 39g ust. 9 pkt 2
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób jej wnoszenia;”;
3) art. 92 otrzymuje brzmienie:
„Art. 92. 1. Prawo jazdy mo˝e zawieraç wymagania lub ograniczenia wynikajàce:
1) ze stanu zdrowia kierowcy;
2) z mo˝liwoÊci prowadzenia okreÊlonego pojazdu;
3) z przepisów ustawy.
2. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogà dotyczyç:
1) korekty lub ochrony wzroku;
2) korekty s∏uchu;
———————
7) Zmiany tekstu

Poz. 1701

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701.

7) dodatkowego oznakowania pojazdu;
8) terminu wa˝noÊci prawa jazdy.”;
4) po art. 97 dodaje si´ art. 97a w brzmieniu:
„Art. 97a. 1. Organy, o których mowa w art. 97
ust. 1 i 3, dokonujà w prawie jazdy
wpisu potwierdzajàcego uzyskanie
kwalifikacji wst´pnej lub szkolenia
okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym.
2. Wpis dokonywany jest na pisemny
wniosek kierowcy na podstawie
przed∏o˝onych kopii:
1) Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego uzyskanie
kwalifikacji wst´pnej albo Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia okresowego;
2) orzeczenia lekarskiego stwierdzajàcego brak przeciwwskazaƒ lekarskich do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy;
3) orzeczenia
psychologicznego
stwierdzajàcego brak przeciwwskazaƒ psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy
— o których mowa w przepisach
ustawy wymienionej w ust. 1.
3. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis,
wydaje si´ na okres 5 lat, liczony od
daty wydania Êwiadectwa kwalifikacji
zawodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin
ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ okres
wa˝noÊci orzeczenia, o którym mowa
w art. 39j ust. 4 lub art. 39k ust. 3 tej
ustawy.
4. Za dokonanie wpisu pobiera si´ op∏aty, o których mowa w art. 97 ust. 1.”;
5) po art. 98 dodaje si´ art. 98a w brzmieniu:
„Art. 98a. W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagajàca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana zosta∏a zmianami ad-
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ministracyjnymi, rada powiatu mo˝e,
w drodze uchwa∏y, zmniejszyç op∏at´
lub zwolniç od jej uiszczenia osoby obowiàzane do ubiegania si´ o wydanie tego dokumentu.”;
6) w art. 100b:
a) w ust. 1:
— po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:
„8a) spe∏nianie
wymagaƒ
uprawnieƒ;”,

dotyczàcych

— w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 12—14 w brzmieniu:
„12) zakres, numer i dat´ wydania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego uzyskanie kwalifikacji wst´pnej,
o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie
drogowym;
13) zakres, numer i dat´ wydania Êwiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym;
14) zakres, numer i dat´ wydania karty kwalifikacji kierowcy, o której mowa
w art. 39f ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym.”,
b) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wymienione w pkt 1—9 i 14 — organ
w∏aÊciwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzajàcych uprawnienia
do kierowania pojazdami, niezw∏ocznie
po wydaniu dokumentu stwierdzajàcego
uprawnienie;”,
— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) wymienione w pkt 12 — wojewoda lub
dyrektor Okr´gowej Komisji Egzaminacyjnej;
5) wymienione w pkt 13 — kierownik
oÊrodka szkolenia, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym.”;
7) w dziale IV po rozdziale 2a dodaje si´ rozdzia∏ 2b
w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 2b
Doskonalenie umiej´tnoÊci osób posiadajàcych
uprawnienia
do kierowania pojazdem silnikowym
Art. 115f. 1. Doskonalenie umiej´tnoÊci osób posiadajàcych uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w oÊrodku doskonalenia techniki jazdy.

Poz. 1701
2. OÊrodek doskonalenia techniki jazdy
mo˝e byç prowadzony przez:
1) przedsi´biorc´;
2) jednostk´ wojskowà lub jednostk´
organizacyjnà resortu spraw wewn´trznych — w zakresie szkolenia
kierowców na potrzeby jednostek
organizacyjnych tych resortów.

Art. 115g. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia oÊrodka doskonalenia
techniki jazdy stanowi dzia∏alnoÊç
regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.8)) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek doskonalenia techniki jazdy.
2. OÊrodek doskonalenia techniki jazdy
mo˝e prowadziç przedsi´biorca, który:
1) posiada:
a) infrastruktur´ technicznà,
b) pojazdy odpowiednie do prowadzenia zaj´ç,
c) warunki lokalowe i wyposa˝enie dydaktyczne
— pozwalajàce na bezpieczne
i zgodne z programem wykonywanie çwiczeƒ praktycznych;
2) zapewnia prowadzenie çwiczeƒ
praktycznych przez instruktorów
techniki jazdy;
3) nie by∏, jako osoba fizyczna lub
cz∏onek organu osoby prawnej,
prawomocnie skazany za przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych lub
przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów.
Art. 115h. 1. Organem
prowadzàcym
rejestr
przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek doskonalenia techniki jazdy jest
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej wpisem.
———————
8) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.
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2. Wpis do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek doskonalenia
techniki jazdy dokonywany jest na
wniosek przedsi´biorcy zawierajàcy
nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo miejsce zamieszkania;
2) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej albo w rejestrze
przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym — o ile sà wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP) przedsi´biorcy;
4) adres oÊrodka doskonalenia techniki jazdy;
5) imiona i nazwiska instruktorów
techniki jazdy wraz z numerami
nadanych uprawnieƒ;
6) numer w rejestrze.
3. Do wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek
doskonalenia techniki jazdy przedsi´biorca obowiàzany jest do∏àczyç
oÊwiadczenie o nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek doskonalenia
techniki jazdy sà kompletne
i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia oÊrodka doskonalenia techniki jazdy, okreÊlone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”.
4. OÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 3, powinno zawieraç równie˝:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo miejsce zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorcy,
z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.
5. W rejestrze przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek doskonalenia techniki jazdy umieszcza si´ dane przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 2,
z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby,
oraz numer przedsi´biorcy w tym rejestrze.

Poz. 1701
6. Dokonujàc wpisu, wojewoda pobiera:
1) op∏at´ za wpis — stanowiàcà dochód bud˝etu paƒstwa;
2) op∏at´ ewidencyjnà — na pokrycie
kosztów dzia∏ania centralnej ewidencji kierowców.
7. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców
informacj´ o dokonaniu wpisu
przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek
doskonalenia techniki jazdy —
w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu;
2) op∏at´ ewidencyjnà do Funduszu
— Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców — na zasadach
i w terminach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 80d ust. 7.

Art. 115i. 1. Jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewn´trznych mogà
prowadziç oÊrodek doskonalenia
techniki jazdy w zakresie okreÊlonym
w art. 115f ust. 2 pkt 2 po spe∏nieniu
wymagaƒ,
o
których
mowa
w art. 115g ust. 2 pkt 1 i 2.
2. O rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci jednostki,
o których mowa w ust. 1, zawiadamiajà wojewod´ najpóêniej na 14 dni
przed dniem jej rozpocz´cia.
3. W zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 2, okreÊla si´:
1) nazw´ i adres jednostki prowadzàcej oÊrodek doskonalenia techniki
jazdy;
2) miejsce prowadzenia oÊrodka doskonalenia techniki jazdy;
3) imiona i nazwiska instruktorów
techniki jazdy wraz z numerami
nadanych im uprawnieƒ.
4. Wojewoda prowadzi ewidencj´ oÊrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe
lub jednostki resortu spraw wewn´trznych. W ewidencji umieszcza si´:
1) nazw´ i adres jednostki prowadzàcej oÊrodek doskonalenia techniki
jazdy;
2) miejsce prowadzenia oÊrodka doskonalenia techniki jazdy;
3) imiona i nazwiska instruktorów
techniki jazdy wraz z numerami
nadanych im uprawnieƒ;
4) numer ewidencyjny.
5. Wojewoda przekazuje do centralnej
ewidencji kierowców informacj´
o dokonaniu wpisu do ewidencji
oÊrodków doskonalenia techniki jaz-
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Poz. 1701

dy — w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.

o których mowa w art. 115g
ust. 2,

Art. 115j. 1. åwiczenia praktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy sà prowadzone przez instruktora techniki jazdy.

b) zgodnoÊci prowadzonego szkolenia z obowiàzujàcym programem doskonalenia techniki jazdy,

2. Instruktorem techniki jazdy mo˝e byç
osoba, która:
1) ma co najmniej wykszta∏cenie Êrednie;
2) posiada uprawnienia instruktora,
o których mowa w art. 106 ust. 1,
w zakresie rodzaju pojazdu obj´tego szkoleniem;

c) prawid∏owoÊci prowadzonych
dokumentów w zwiàzku z realizacjà szkolenia;
2) w przypadku ustalenia naruszeƒ
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci wyznacza termin ich usuni´cia;

3) zda∏a egzamin z wiedzy teoretycznej i umiej´tnoÊci praktycznych
przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez wojewod´;

3) wydaje decyzj´ o zakazie prowadzenia przez przedsi´biorc´ oÊrodka doskonalenia techniki jazdy
oraz wykreÊla z urz´du przedsi´biorc´ z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, je˝eli przedsi´biorca:

4) zosta∏a wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy prowadzonej przez wojewod´.

a) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 115h ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym,

3. Wojewoda, wpisujàc osob´, która
spe∏nia warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—3, do ewidencji:

b) nie usunà∏ naruszeƒ warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia oÊrodka doskonalenia
techniki jazdy w wyznaczonym
przez wojewod´ terminie,

1) pobiera op∏at´;
2) wydaje Êwiadectwo
techniki jazdy;

instruktora

3) nadaje numer ewidencyjny.
4. Wpis dokonywany jest na okres wa˝noÊci legitymacji instruktora, o której
mowa w art. 106 ust. 1.
5. W ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza si´ nast´pujàce dane:
1) numer ewidencyjny;
2) imi´ i nazwisko;
3) numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji
LudnoÊci (PESEL) albo rodzaj, seri´,
numer oraz paƒstwo wydania dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç — w przypadku osoby nieposiadajàcej numeru PESEL;
4) numer i dat´ wa˝noÊci legitymacji
instruktora,
o
której
mowa
w art. 106 ust. 1;
5) adres zamieszkania.
6. Za dokonanie wpisu instruktora techniki jazdy do ewidencji pobiera si´
op∏at´, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
Art. 115k. 1. Nadzór nad oÊrodkami doskonalenia
techniki jazdy sprawuje wojewoda.
2. W ramach sprawowanego nadzoru
wojewoda:
1) przeprowadza kontrol´ w zakresie:
a) spe∏niania przez oÊrodek doskonalenia techniki jazdy wymagaƒ,

c) ra˝àco naruszy∏ warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia oÊrodka
doskonalenia techniki jazdy.
3. Ra˝àcym naruszeniem warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia oÊrodka
doskonalenia techniki jazdy jest:
1) wydanie zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia niezgodnego ze stanem faktycznym;
2) odmowa poddania si´ kontroli,
o której mowa w ust. 2 pkt 1.
4. Informacj´ o wykreÊleniu przedsi´biorcy z rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek doskonalenia
techniki jazdy wojewoda przekazuje
do centralnej ewidencji kierowców
w terminie 14 dni od dnia wydania
decyzji o zakazie prowadzenia przez
przedsi´biorc´ oÊrodka doskonalenia
techniki jazdy.
5. Wojewoda wydaje decyzj´ o wykreÊleniu instruktora techniki jazdy
z ewidencji instruktorów techniki jazdy w przypadku:
1) wykreÊlenia z ewidencji instruktorów, o której mowa w art. 106
ust. 1;
2) zaprzestania spe∏niania wymagaƒ,
o których mowa w art. 115j ust. 2
pkt 1—3;
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3) Êmierci instruktora;
4) naruszania przez instruktora techniki jazdy w trakcie prowadzenia
szkolenia w oÊrodku doskonalenia
techniki jazdy zasad bezpieczeƒstwa i spowodowania zagro˝enia
bezpieczeƒstwa osób bioràcych
udzia∏ w szkoleniu.
6. W przypadku wykreÊlenia instruktora
techniki jazdy z ewidencji z przyczyn
okreÊlonych w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ponowny wpis do ewidencji nie mo˝e
byç dokonany wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 lat od dnia wykreÊlenia instruktora z ewidencji.
Art. 115l. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) infrastruktur´ technicznà, warunki
lokalowe i wyposa˝enie dydaktyczne, wymagane do prowadzenia oÊrodka doskonalenia techniki
jazdy;
2) program egzaminu oraz zakres
wiedzy teoretycznej i umiej´tnoÊci
praktycznych sprawdzanych na
egzaminie oraz sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnej dla
kandydatów na instruktorów techniki jazdy;
3) wysokoÊç:
a) op∏aty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, z tym ˝e wysokoÊç tej op∏aty
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 400 z∏,
b) stawek
wynagrodzenia
dla
cz∏onków komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy,
c) op∏aty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, z tym
˝e jej wysokoÊç nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 50 z∏,
d) op∏aty za wpis przedsi´biorcy
do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek doskonalenia techniki jazdy;
4) wzór:
a) wniosku o wpis do rejestru
przedsi´biorców prowadzàcych
oÊrodek doskonalenia techniki
jazdy,

Poz. 1701
d) Êwiadectwa instruktora techniki
jazdy;
5) sposób prowadzenia rejestru osób
szkolonych oraz wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia;
6) budow´ numerów ewidencyjnych
oÊrodków doskonalenia techniki
jazdy i numerów w rejestrze instruktorów techniki jazdy oraz sposób ich nadawania.
2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw transportu uwzgl´dnia odpowiednio:
1) koniecznoÊç stworzenia prawid∏owych i bezpiecznych warunków
szkolenia prowadzonego przez
oÊrodek doskonalenia techniki jazdy oraz zapewnienia nale˝ytych
wymagaƒ organizacyjno-technicznych przeprowadzanego szkolenia;
2) wysokoÊç rzeczywistych kosztów
zwiàzanych z prowadzeniem:
a) egzaminu,
b) ewidencji,
c) rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodki doskonalenia techniki jazdy;
3) zakres niezb´dnych danych dotyczàcych osób uczestniczàcych
w szkoleniu, instruktorów, oÊrodków doskonalenia techniki jazdy
i organów w∏aÊciwych w sprawach wpisu do rejestru;
4) potrzeb´ ujednolicenia trybu post´powania w sprawach dotyczàcych dokumentacji szkoleniowej;
5) koniecznoÊç zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania oÊrodków doskonalenia techniki jazdy
oraz instruktorów techniki jazdy.”;

8) w art. 140 w ust. 1:
a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) stwierdzenia na podstawie orzeczenia
psychologicznego, wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego w trybie okreÊlonym w art. 124 ust. 1 pkt 2 i 3,
istnienia przeciwwskazaƒ psychologicznych do kierowania pojazdem;”,
b) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) badaniu psychologicznemu w trybie okreÊlonym w art. 124 ust. 1 pkt 2 lub 3.”.

b) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego wpis przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek doskonalenia
techniki jazdy,

Art. 3. 1. Wymóg okreÊlony w art. 39a ust. 1 pkt 5
ustawy, o której mowa w art. 1, nie dotyczy osób posiadajàcych prawo jazdy:

c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia
10 wrzeÊnia 2008 r.;
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2) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia
10 wrzeÊnia 2009 r.
2. Kierowca wykonujàcy przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany odbyç pierwsze
szkolenie okresowe i uzyskaç wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 wrzeÊnia 2009 r. — w przypadku uzyskania po
raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do
dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 wrzeÊnia 2010 r. — w przypadku uzyskania po
raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 wrzeÊnia 2011 r. — w przypadku uzyskania po
raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia
1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 wrzeÊnia 2012 r. — w przypadku uzyskania po
raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia
1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 wrzeÊnia 2013 r. — w przypadku uzyskania po
raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia
2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 wrzeÊnia 2008 r.;
6) 10 wrzeÊnia 2014 r. — w przypadku uzyskania po
raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 wrzeÊnia 2009 r.
3. Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiàzani
sà po ukoƒczeniu pierwszego szkolenia okresowego
wykonaç badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie okreÊlonej w art. 1, przed dniem
uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, zamierzajàce podjàç po raz pierwszy prac´ na stanowisku kierowcy przed dniem 10 wrzeÊnia 2010 r., obowiàzane sà ukoƒczyç kurs dokszta∏cajàcy:
1) kierowców przewo˝àcych rzeczy — dla kierowców
pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy,
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2. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1, zamierzajàce podjàç po raz pierwszy prac´ na stanowisku kierowcy po dniu 10 wrzeÊnia 2010 r., obowiàzane sà ukoƒczyç szkolenie okresowe, o którym mowa w art. 39d
ustawy okreÊlonej w art. 1.
Art. 5. 1. Kierowcy, o których mowa w art. 3 ust. 2
i art. 4 ust. 1, do czasu uzyskania wpisu do prawa jazdy potwierdzajàcego odbycie szkolenia okresowego,
obowiàzani sà mieç przy sobie i okazywaç na ˝àdanie
uprawnionego organu wydane przez przewoênika drogowego zaÊwiadczenie potwierdzajàce zatrudnienie
i spe∏nianie wymagaƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie, o której mowa w art. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do przewoênika drogowego wykonujàcego osobiÊcie przewozy oraz do niezatrudnionego przez przewoênika drogowego kierowcy wykonujàcego przewozy na jego rzecz.
Art. 6. 1. Przedsi´biorcy i inne podmioty, którzy prowadzà w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç z zakresu doskonalenia techniki jazdy, mogà nadal wykonywaç t´ dzia∏alnoÊç w dotychczasowym zakresie, jednak
nie póêniej ni˝ do dnia 10 wrzeÊnia 2007 r. sà obowiàzani uzyskaç wpis do rejestru przedsi´biorców, o którym
mowa w art. 115g ust. 1 ustawy okreÊlonej w art. 2.
2. Instruktorów prowadzàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy zaj´cia w zakresie doskonalenia techniki
jazdy uznaje si´ za spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w art. 115j ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, sà obowiàzane
do dnia 10 wrzeÊnia 2007 r. uzyskaç wpis do rejestru
instruktorów techniki jazdy, o którym mowa w ustawie
okreÊlonej w art. 2.
Art. 7. Podmioty uprawnione przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy do prowadzenia kursów dokszta∏cajàcych mogà prowadziç te kursy na zasadach dotychczasowych i w dotychczasowym zakresie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 10 wrzeÊnia 2010 r.
Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym zachowujà
swojà wa˝noÊç do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39i ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà:
1) w zakresie kursów dokszta∏cajàcych dla prawa jazdy kategorii D i D1 nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 10 wrzeÊnia 2009 r.;
2) w zakresie kursów dokszta∏cajàcych dla prawa jazdy kategorii C i C1 nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 10 wrzeÊnia 2010 r.

2) kierowców przewo˝àcych osoby — dla kierowców
pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu osób, z wy∏àczeniem
taksówek

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

— zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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