
 

Informacja dotycząca zmian w przepisach związanych z wejściem w życie z dniem 19.01.2013 ustawy 

o kierujących pojazdami. 

 

Wchodząca w życie z dniem 19.01.2013 roku ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 

stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zmienia radykalnie przepisy dotyczące badań 

lekarskich i psychologicznych kierowców. Przepisy dotyczące badań kierowców, które do tej pory 

znajdowały się w ustawie prawo o ruchu drogowym zostają przeniesione w całości do ustawy o 

kierujących pojazdami. 

Ustawodawca nie wydał rozporządzeń wykonawczych w zakresie badań lekarskich i 

psychologicznych  równocześnie z wejściem w życie ustawy. Dlatego też  nadal w obrocie prawnym 

funkcjonować będzie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań 

lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. Nr 2, 

poz. 15 z  późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań 

psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 

wykonujących pracę na stanowisku kierowcy wydane na podstawie  art. 123 i 125 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  Nr 108, poz.908 z późn. zm.)  

Wejście w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami i pozostawienie starych aktów 

wykonawczych powoduje pewne komplikacje dotyczące zastosowania tych przepisów w praktyce, 

poniżej wskazujemy  istotne z punku widzenia współpracy lekarzy z referatami komunikacji 

problemy:  

1/ Po dniu 19.01.2013 obowiązywać będą dotychczas stosowane  wzory druków orzeczeń lekarskich i 

psychologicznych, które nie są dostosowane do przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Druki te 

zawierają podstawę prawną, która będzie nieaktualna, a co gorsza podstawa ta jest wypełniana przez 

lekarza lub psychologa, którzy wskazują odpowiedni artykuł, ustęp i punkt nieaktualnej w tym 

momencie ustawy prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo zmieniają się częściowo kategorie praw 

jazdy. Wprowadzenie do orzeczeń nowej podstawy prawnej tj. odpowiedniego artykułu ustawy o 

kierujących pojazdami i nowych kategorii praw jazdy również narusza przepisy, ponieważ dochodzi w 

ten sposób do istotnej zmiany obowiązującego nadal wzoru orzeczenia.   Minister Zdrowia nie 

odpowiedział do chwili obecnej na pytania WOMP-ów i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi jak 

zastosować w praktyce sprzeczne ze sobą zapisy w obowiązujących aktach prawnych.  

Dlatego też, w okresie przejściowym, w sytuacji gdy żaden sposób wypełnienia orzeczeń nie 

jest do końca zgodny z przepisami proponujmy „elastyczne” podejście do tej kwestii tj. mamy 

nadzieję na akceptowanie przez starostwa zarówno dotychczasowych,  niezmienionych druków, ze 

starą podstawą prawną, jak i druków, które będą miały dopisaną nową podstawę prawną. W kwestii 

kategorii praw jazdy, jeśli orzeczenie na „starym” druku wskazuje na brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdem o wyższych wymaganiach to należy przyjąć, że jest to 

orzeczenie spełniające kryteria zdolności do kierowania pojazdami niższych kategorii np. kategoria A 

i niższe  A, A1,A2 i AM. Taki tryb postępowania w okresie przejściowym pozwoli na zmniejszenie 

zamieszania i ewentualnych uciążliwości dla kierowców do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych, z nowymi wzorami druków, co powinno nastąpić w ciągu kilku miesięcy. 



Uwaga! Redakcja Portalu traktuje powyższe zalecenia jako podpowiedź, jak wybrnąć z 

sytuacji, w  której każdy sposób postępowania może zostać zakwestionowany przez urzędników 

referatów komunikacji. Dlatego też należy kontaktować się z właściwymi miejscowo starostwami na 

terenie, których przeprowadzają Państwo badania kierowców i tam uzyskać informację jakie druki 

będą akceptowane przez urzędników. Należy zwrócić uwagę, że starostwa nie mają nad sobą 

„centrali” i każde może mieć swój „pomysł” na rozwiązanie sytuacji. Biorąc pod uwagę nasze 

doświadczenia z badaniami kierowców transportu drogowego można przypuszczać, że będą sytuacje 

gdzie pojedyncze starostwa wybiorą swoją „własną, tylko właściwą drogę”. Dlatego też, jeśli spotkają 

się Państwo ze specyficznymi wymaganiami urzędów prosimy o przesyłanie takich informacji, a my 

będziemy informować o tym użytkowników Portalu. 

2/ W związku z ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 4 stycznia 2013 r., która 

wejdzie w życie razem z ustawą tj. 19.01.2013, nastąpiło dodanie art. 135 a w brzmieniu: „Do dnia 3 

stycznia 2016 roku skierowanie na badanie 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 

90, poz. 557, z późn. zm.19).  

Zapis ten oznacza, że skierowania na badania do Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy osób 

kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 

podobnie do alkoholu będzie wydawał starosta na podstawie informacji z sądów, a nie jak do tej pory 

organ kontroli ruchu drogowego.  

Zwracamy uwagę, że nowa regulacja wprowadza zmianę w zakresie osób kierowanych na badania do 

wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Dotychczas kierowano na obowiązkowe badania 

kierujących zatrzymanych w stanie nietrzeźwości, a od dnia 19.01.2013 badaniom tym będą podlegać 

także osoby kierujące w stanie po użyciu alkoholu.  

Zarówno w obecnie obowiązującym  rozporządzeniu, jak i po wejściu w życie ustawy o kierujących 

pojazdami wykonawcą tych badań są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. 

3/ Istotną zmianą w badaniach lekarskich instruktorów i egzaminatorów (art. 34 i 60 ustawy o 

kierujących pojazdami) jest zmiana zasad ich przeprowadzania. Badania te po dniu 19.01.2013 będą 

wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, przez lekarzy posiadających 

prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), oraz posiadających 

uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

Oznacza to w praktyce, że badania te będą przeprowadzane na podobnych zasadach jak badania 

kierowców transportu drogowego tj. zakończą się wydaniem orzeczenia w formie zaświadczenia 

lekarskiego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 

do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), czyli na druku tzw. 

zaświadczenia „pracowniczego” . Istotną zmianą jest również to, że lekarz musi na ww. zaświadczeniu 

postawić 2 pieczątki potwierdzające dwa rodzaje uprawnień:  do badań pracowników i do badań 

kierowców. Badań tych nie mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację z medycyny rodzinnej 

i ogólnej.  



4/ W przypadku badań dotyczących kategorii uprawnień AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wymiana 

prawa jazdy następuje po 15 latach. Nie oznacza to, że wystawione orzeczenie lekarskie ma być 

związane tym terminem. Termin 15 lat w przypadku tych badań dotyczy wyłącznie wymiany prawa 

jazdy i nie jest związany z badaniem lekarskim,  jeśli  orzeczenie nie wskazywało takiego terminu. W 

przypadku wystawienia orzeczenia z terminem następnego badania za15 lat wymiana prawa jazdy 

będzie związana z przeprowadzeniem ponownego badania lekarskiego. 

Wymiana praw jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E związana jest z badaniem 

lekarskim, więc dłuższy termin wskazany w orzeczeniu lekarskim nie będzie miał wpływu na 

konieczność ponownego przeprowadzenia badań w określonych ustawą terminach przewidzianych w 

ramach procedury wymiany prawa jazdy.  

Obowiązujące w chwili obecnej rozporządzenie wykonawcze daje możliwość wystawiania tzw. 

bezterminowego orzeczenia lekarskiego dla kierujących pojazdami wszystkich kategorii. Nie dotyczy 

to wspomnianej powyżej sytuacji z instruktorami i egzaminatorami, ponieważ w tym przypadku do 

badań lekarskich będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, a  w związku z tym termin badań 

będzie musiał być wskazany na zaświadczeniu. Terminy zostały określone w ustawie, zatem jeśli nie 

ma zastrzeżeń do stanu zdrowia, badania są wykonywane co 5 lat do 60 r. życia  i co 30 m-cy powyżej 

60 r. życia. 

5/ Od 19.01.2013 zmienia się również przepis, który zawiera kody i subkody ograniczeń w 

korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami. Z nowymi kodami oraz aktualnymi przepisami 

dotyczącymi badań kierowców mogą się Państwo zapoznać na Portalu w dziale Prawo. 
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