
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.

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

(druk nr 1125)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

1a) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

1b) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych,
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni
mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia
przyczep;

4) droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca;

[5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;]

<5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów,
oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest
oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;>
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<5a) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w
jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

 5b) śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości
jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu
zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi;>

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt;

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są
odpowiednimi znakami drogowymi;

16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub
dowódcę;
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20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę,
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie;

21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub
motorowerem;

22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo
przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku;

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę
lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu
szynowego;

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego
z naczepą;

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
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Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową,
Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu
Drogowego i Służbę Więzienną;

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy
uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego
światła błyskowego;

39) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej "autobus szkolny";

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9
łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i
ciągnik balastowy;

42b) czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub
ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego
masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
podręcznego (taksówka osobowa),

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);
44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem

do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

45) motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności
skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem -
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wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym
rozmieszczeniu kół;

46) motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie
większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

[47) rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem;]

<47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni
osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany
naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu
nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W,
którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po
przekroczeniu prędkości 25 km/h.; >

<47a) wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do
przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem;
wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały
pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48
V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa
zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.; >

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

49a) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz
przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w
ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych;

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750

kg;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten

pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami,

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do
poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim
rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej
pojazdu;
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57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej
osi;

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta;
59) urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo

na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących
pojazdami.

Art. 16.
1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po

prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do
nieruchomości położonej przy drodze.

3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach
ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

[5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz
osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu,
chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.]

<5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem,
wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są
obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch
pojazdu utrudniałby ruch pieszych.>

6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe,
jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

<7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub
motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia
opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33
ust. 1.>

Art. 17.
1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu

się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z

drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

[3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla
rowerzystów;]

<3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd
dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;>

4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
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2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Art. 24.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności,

czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia

komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru

wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
[2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną

ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika
ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten
nie może być mniejszy niż 1 m.]

<2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną
ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub
uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru,
motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.>

[3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony
wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 10.]

<3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony
wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.>

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów
uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni
jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo,
może odbywać się tylko z jego prawej strony.

[6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i
bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej
na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.]

<6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i
bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak
najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się w
przypadku, o którym mowa w ust. 12.>

7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch

jest kierowany.
8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
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1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że

kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku
przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu
sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część
jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami
ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze

zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do
jazdy w tym samym kierunku.

11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
<12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich

prawej strony.>

Art. 27.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany

zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na
przejeździe.

<1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po
jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą
zamierza opuścić.>

2. (uchylony).
3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest

obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla

rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest
kierowany.

Art. 32.
[1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
2) rowerów jednośladowych - 15;
3) pozostałych pojazdów - 5.]

<1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;
2) rowerów lub wózków rowerowych – 15;
3) pozostałych pojazdów – 5.>
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2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn
pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

3. (uchylony).
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących

przepisów ruchu drogowego.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów

jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
[6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o

których mowa w ust. 5.]
<6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe

oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.>
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością
zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze
rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek
podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 33.
[1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z

drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i
pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.]

<1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu
dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub
zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych,
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.>

[1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem
jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a
jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.]

<1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych
rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania
jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art.
33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.>

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono
umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
[1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;]
<1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;>
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub

podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.

<3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru
lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu
albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.>
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[4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
1) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.]

[5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem
jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z

prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi
dla rowerów.]

<5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest
dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z

prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej
drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.>

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany
jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu
pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w
wieku do lat 10.

Art. 47.
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi

pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod
warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i

jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

[2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub
postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla,
motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu
wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.]

<2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie
lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego,
motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości
umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami
drogowymi.>
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Art. 49.
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w
odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości
mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej
o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub
przejazdem;

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli

zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę
linię;

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na
poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego,
jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na
obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej
o małym ruchu;

8) na pasie między jezdniami;
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na

przystanku z zatoką - na całej jej długości;
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z

prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
[11) na drodze dla rowerów.]
<11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z

wyjątkiem roweru.>
2. Zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu,
parkingu lub wnęki postojowej;

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub
wyjazd tego pojazdu;

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu
kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie

całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza
wyznaczonymi w tym celu parkingami.

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w
innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z
przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz
ostrzec innych uczestników ruchu.



- 12 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu
wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 62.
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy
całkowitej pojazdu ciągnącego;

2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie
może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o
40 %;

3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub
motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,

Straży Granicznej oraz straży pożarnej.
4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez

pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.
4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z

wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:
1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m;
[2) motocykla i przyczepy, motoroweru lub roweru i przyczepy, którego długość nie

może przekraczać 4 m.]
<2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka

rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.>
4b. Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4

lub o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w
art. 64 ust. 1.

5. Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów.

Art. 63.
1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub

przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc
określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe
niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego
przeznaczenia pojazdu.

2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod
warunkiem że:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.
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3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:
1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do

przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;
2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w

przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
b) osoby stojące trzymają się uchwytów,
c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h;

3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te
przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących[.]<;>

<4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób,
ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.>

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu
lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem
ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem
osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Art. 87.
1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod

względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-
3:

1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz
wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem
pod nadzorem instruktora;

3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem
egzaminatora.

2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku
badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem.

3. Nie wymaga się uprawnienia do:
[1) kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która

ukończyła 18 lat;]
<1) kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem lub pojazdem

zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;>
2) prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.
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Art. 96.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie

ukończyła 18 lat:
[1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;]
<1) rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa, motorowerowa lub

prawo jazdy;>
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa,

jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi

kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat
w przypadku karty motorowerowej.

[3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba,
która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą
mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.]

<3. Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić
wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat,
a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego –
osoba, która ukończyła 13 lat.>

Art. 129b.
1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego

wobec:
1) kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego
odpowiednim znakiem drogowym,

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i
zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
[b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe

wierzchem lub pędzeniu zwierząt,]
<b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów

zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,>
c) ruchu pieszych.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2,
strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów
kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;
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2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego
używaniem;

3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia
zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować
się w ruchu;

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu
korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub

zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;

6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;
7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do

kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i

wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem
autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem
przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym
miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem
powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. Nr 30, poz.

151)

Art. 3.
1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna

pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:
1)  posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu,

nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz
odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdem;

2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
3) zdaje egzamin państwowy.

2. Kierującym pojazdem może być również osoba, która odbywa szkolenie w ramach
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa
w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), i jest sprawna pod względem fizycznym i
psychicznym.
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3. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

[4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu
stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem
zaprzęgowym.]

<4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu
stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem
rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.>

Art. 7.
1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) tramwajem - jest pozwolenie na kierowanie tramwajem;
[2) rowerem - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w

przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;]
<2) rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy

kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;>
3) pojazdem zaprzęgowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1

lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
2. Kierujący tramwajem może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie na kierowanie

tramwajem.

Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co

najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba

posiada prawo jazdy kategorii A;
6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z

zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a)A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b)D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

8) 21 lat - dla tramwaju;
9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;

10) 10 lat - dla roweru;
[11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;]
<11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego

przewożących inną osobę;>
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12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat - dla kolejki turystycznej.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
2) 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz
Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

Art. 87.
1. Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez

uprawnionego psychologa.
2. Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii

transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku
psychologia;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów;

4) została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.
3. Ewidencję uprawnionych psychologów prowadzi marszałek województwa właściwy ze

względu na miejsce zamieszkania, który:
1) wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji, za opłatą oraz po

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2
pkt 1-3;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu psychologowi;
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku

osoby:
a) niespełniającej wymagań, [o których mowa w ust. 1 pkt 1-3] <ust. 2 pkt 1–3>,
b) skreślonej z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości

w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań psychologicznych - w okresie, o
którym mowa w art. 88 ust. 8,

c) wobec której orzeczono, prawomocnym wyrokiem sądu środek karny w postaci
zakazu wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego
zakazu,
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d) którą pozbawiono prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym
orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U.
Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 92, poz.
753).

4. W ewidencji umieszcza się następujące dane uprawnionego psychologa:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało
ten dokument;

4) adres zamieszkania;
5) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania;
6) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
samorządu województwa.

6. Uprawniony psycholog jest obowiązany:
1) przekazać marszałkowi województwa:

a)oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do
dnia rozpoczęcia badań,

b)informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 - w terminie 14
dni od dnia ich zmiany;

2) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
3) posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz

okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Art. 117.
1. Zajęcia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy są przeprowadzane przez instruktora

techniki jazdy[, z zastrzeżeniem art. 112 ust. 2] <, z zastrzeżeniem art. 112 ust. 3>.
2. Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez

okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań

psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
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d)prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego
podobnie działającego środka,

e)przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f)przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności

praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do
spraw transportu;

8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.
3. Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest prowadzona przez wojewodę właściwego ze

względu na miejsce zamieszkania, który:
1) wpisuje do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej,

za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki, o
których mowa w ust. 2 pkt 1-7;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
3) nadaje instruktorowi techniki jazdy numer ewidencyjny;
4) odmawia wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji

administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a)nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7,
b)została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego

naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art.
118 ust. 8.

4. Do instruktora techniki jazdy stosuje się odpowiednio przepisy art. 34.
5. Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i

psychologicznych.
6. W ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się następujące dane instruktora

techniki jazdy:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten
dokument;

4) terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;
5) adres zamieszkania;
6) wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w

zakresie których może on przeprowadzać ćwiczenia praktyczne;
7) oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia;
8) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

7. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, pobiera się opłatę, która
stanowi dochód budżetu państwa.
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8. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód
budżetu państwa.

Art. 125.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

UWAGA: pkt 1-7 pominięte
8) w art. 80d:

a) w ust. 4:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2 i art. 150 ust. 1;",

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"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] <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
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"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. 1] <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, nie
może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro ustalonej przy
zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski, w
dniu wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.",

c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)wysokość 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. 1] <art. 124 ust. 3>  ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób jej
wnoszenia;";

UWAGA: pkt 9-11 pominięte
[12) po art. 129f dodaje się art. 129g-129i w brzmieniu:

"Art. 129g. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu
przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących
pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu
uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub
osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku
ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie
badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być
przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym
należy go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust.
1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, z późn. zm.).

Art. 129h. 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego
podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu
uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania
laboratoryjnego albo osoba ta odmawia poddania się takiemu
badaniu. W takim przypadku ustalenie w organizmie obecności środka
działającego podobnie do alkoholu następuje na podstawie badania
krwi lub moczu.

3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania
przeprowadzonego metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli nie ma
możliwości wykorzystania tej metody.

4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego
podobnie do alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być
przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej
badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki
oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie
do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz tych środków;
2) warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w

organizmie.
Art. 129i. 1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub

ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w
organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
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2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę,
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem
uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu
kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu.";]

<12) po art. 129h dodaje się art. 129i−129k w brzmieniu:
„Art. 129i. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu

przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych
dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym
powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej
badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem
elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu
badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie
alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może
być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o
czym należy go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa
w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

Art. 129j. 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka
działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu
metod niewymagających badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej
badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą
niewymagającą badania laboratoryjnego albo osoba ta odmawia
poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie
w organizmie obecności środka działającego podobnie do
alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania
przeprowadzonego metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli
nie ma możliwości wykorzystania tej metody.

4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka
działającego podobnie do alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i
3, może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby
podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki
oddziaływania na organizm kierowcy środków działających
podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz tych środków;
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2) warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w
organizmie.

Art. 129k. 1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest
zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu
na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego
podobnie do alkoholu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną
osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła
kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w
którym jest zabity lub ranny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu
kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub
moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu.>

UWAGA: pkt 13-18 pominięte

Art. 126.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.
874, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez

przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez
przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają
wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) oraz w innych
przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub
środowisku;";

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) spełniają wymagania określone w przepisach ustawy i w przepisach ustawy z

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,";
3) w art. 39a:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,

określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z
zastrzeżeniem ust. 1a;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23.

roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych
przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej
50 km.";

4) w art. 39b w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:



- 24 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

"3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.";

5) w art. 39f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określa art. 15 ustawy z

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.";
[6) w art. 39g w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;";]

<6) w art. 39g:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej
działalności;”,

b) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia

techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami, lub”;>

7) w art. 39j ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami.";

8) w art. 39k ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z

zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w
rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.".

Art. 135.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. skierowanie na badanie:

1) lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd [w trybie art.
182 ust. 1] <w trybie art. 182 § 1> ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.);

2) psychologiczne w przypadku gdy kierujący przekroczył liczbę 24 otrzymanych
punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego następuje na podstawie
informacji przekazanych przez Policję.

Art. 136.
1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed

dniem wejścia w życie ustawy i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24
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punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosuje się tryb postępowania oraz
skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego
przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja może przetwarzać dane
zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym.

2. Naruszenia popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy i odpowiadające im
otrzymane punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naruszenia.

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 1 stycznia 2013 r.
następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia.

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 1 stycznia 2013 r.
zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców 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 zarządzenia, sposób i tryb
przekazania kopii wpisów, [o których mowa w ust. 3] <o których mowa w ust. 4> oraz
sposób współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców,
uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych
informacji i ciągłości dostępu.

Art. 139.
Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) 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. 91-

95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i
4, art. 100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie
uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13-16, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

3) art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, [art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 lit. a] <art. 8 ust. 1
pkt 1, 4 i 7 lit. a >, a także art. 13 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 19
stycznia 2013 r.;

4) art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.


