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Informacja o projekcie: 

Tytuł 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 
kierowania pojazdami 

Autor   Minister Infrastruktury i Rozwoju 

Projekt z dnia 9 marca 2015r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa 
Związek Powiatów Polskich – zebrane uwagi Starostwo Powiatowe w Pszczynie, w Brzozowie, w Polkowicach, w Grajewie ,w Wejherowie, w 
Żarach, Łodzi, w Wąbrzeźnie, w Międzychodzie 

Osoba do kontaktu Grzegorz P. Kubalski 

e-mail gk@zpp.pl 

tel. 503-093-670 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§ 2, pkt 5 na str. 2 -

rozdział 1 

należy przywrócić pkt 5 – określenie 

PESEL  

błąd redakcyjny Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie 

  

2.  

§ 3 , ust. 1 pkt 2 lit. c 

 

obecne brzmienie : 

mają wydane za granicą krajowe 

prawo jazdy i został orzeczony 

wobec nich zakaz  prowadzenia 

pojazdów na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej lub zostało 

wydane orzeczenie lekarskie o 

istnieniu przeciwwskazań 

zdrowotnych  do kierowania 

pojazdami 

  proponowane brzmienie : 

mają wydane za granicą krajowe 

zarówno orzeczenie lekarskie jak i 

psychologiczne może powodować 

brak możliwości wymiany prawa 

jazdy Starostwo Powiatowe w 

Pszczynie, Starostwo Powiatowe w 

Łodzi 

  

mailto:kwrist@mac.gov.pl
mailto:gk@zpp.pl


 

  2 
 

prawo jazdy i został orzeczony 

wobec nich zakaz  prowadzenia 

pojazdów n terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej lub zostało 

wydane orzeczenie lekarskie o 

istnieniu przeciwwskazań 

zdrowotnych  do kierowania 

pojazdami lub orzeczenie 

psychologiczne o istnieniu 

przeciwwskazań  psychologicznych 

do kierowania pojazdami 

 

3.  

§ 4 ust. 1 pkt. 3 Międzynarodowe prawa jazdy i 

pozwolenia – zastąpić 

„Międzynarodowe prawa jazdy i 

pozwolenia tramwajowe” 

 

Przypuszczalny błąd redakcyjny - 

STAROSTWO POWIATOWE W 

ŁODZI 

  

4.  

§ 5 ust. 1 pkt 1  Wprowadzić załącznik do 

rozporządzenia: 

-  wzór oświadczenia z art. 11 ust. 1 

pkt. 5 

- wzór oświadczenia z art. 12 ust. 1 

pkt 1-5 oraz ust. 2 

 

W oświadczeniu powinna być 

zawarta treść całego artykułu, aby 

interesant był w pełni świadomy 

składanego oświadczenia woli 

Ujednolicenie treści oświadczeń 

składanych przez interesantów  w 

każdym z  urzędów Starostwo 

powiatowe w Żarach 

  

5.  

, § 5 ust. 1 pkt. 3 Do wniosku załącza się kolorową 

fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, 

wykonaną na jednolitym jasnym tle, 

mającą dobrą ostrość oraz 

odwzorowującą naturalny kolor 

skóry, obejmującą wizerunek od 

wierzchołka głowy do górnej części 

barków, tak aby twarz zajmowała 

70-80% fotografii, pokazującą 

Ujednolicenie rodzaju fotografii z 

dowodem osobistym. 

W obecnym stanie prawnym 

interesanci muszą wykonywać 

każdorazowo inne zdjęcie do 

każdego z dokumentów. Prowadzi to 

do zbędnych kosztów i dezorientacji 

kierowców – co powoduje agresję 

wobec pracowników przyjmujących 
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wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i 

przedstawiającą osobę w pozycji 

frontalnej, bez nakrycia głowy i 

okularów z ciemnymi szkłami, 

patrzącą na wprost z otwartymi 

oczami nieprzesłoniętymi włosami 

(…) Fotografia powinna być 

wykonana nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku. 

wnioski. 

 

– Starostwo Powiatowe w 

Brzozowie, Starostwo powiatowe w 

Łodzi, Starostwo Powiatowe w 

Grajewie, Starostwo Powiatowe w 

Żarach 

6.  

§ 5 ust. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

obecne brzmienie : 

Profil kandydata na kierowcę 

generuje się także w przypadkach , o 

których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 , 

pkt 7 lit. a, b i d, pkt 8 i 11 oraz w 

§13 ust. 2.(…) 

 

powinno być: 

Profil kandydata na kierowcę 

generuje się także w przypadkach , o 

których mowa w § 10 ust. 1 pkt  7 , 

pkt  8 lit. a, b i d, pkt 9 i 12 oraz w 

§13 ust. 2.(…) 

 

Prawdopodobny błąd redakcyjny – 

Profil Kandydata na kierowcę 

generuje się także w przypadkach, o 

których mowa w § 10 ust.1 pkt 7, pkt 

8 lit. a, b i d, pkt 9 i 12 oraz § 13 ust. 

2. - Starostwo Powiatowe w 

Pszczynie, Starostwo Powiatowe w 

Polkowicach, Starostwo Powiatowe 

w Brzozowie, Starostwo Powiatowe 

w Łodzi 

  

7.  

§ 5 ust. 4  

 

obecne brzmienie : 

Osobie , o której mowa w § 10 ust. 1 

pkt 8, która została skierowana na 

badania lekarskie lub psychologiczne 

(…)  

Błąd redakcyjny - Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie 
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powinno być : 

Osobie , o której mowa w § 10 ust. 1 

pkt 9, która została skierowana na 

badania lekarskie lub psychologiczne 

(…) 

 

8.  

§ 6 , ust. 4 pkt 9  obecne brzmienie : 

PKK zawiera adres zamieszkania  

 

proponowane  brzmienie : 

PKK zawiera adres zamieszkania lub  

adres do korespondencji  

w przypadku osób bezdomnych 

 

co w przypadku osób bezdomnych 

bez miejsca zamieszkania Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie 

  

9.  

§10 ust. 1 pkt 3  Dopisać lit. e „ważny dokument 

tożsamości - do wglądu” 

W przypadku utraty wszystkich 

dokumentów osoba nie posiada 

żadnego dokumentu tożsamości i jest 

problem z przeprowadzeniem 

weryfikacji danych  oraz z 

przyjęciem od niej oświadczenia w 

trybie odpowiedzialności karnej 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

  

10.  

§10 ust. 1 pkt 4 Dopisać lit. e „ważny dokument 

tożsamości - do wglądu” 

w celu wyraźnego zaznaczenia, że 

należy okazać się ważnym 

dokumentem tożsamości 

umożliwiającym identyfikacje osoby 
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oraz weryfikację danych Starostwo 

Powiatowe w Brzozowie 

11.  

§10 ust.1 pkt. 6 lit. 

b) 

Osoby ubiegającej się o wymianę 

prawa jazdy wydanego za granicą 

przez państwo członkowskie UE..., 

którego termin ważności upłynął, po 

otrzymaniu od osoby: 

... 

b)dokumentów wymaganych do 

przedłużenia terminu ważności 

prawa jazdy, na podstawie których 

termin ten został ustalony, po 

uprzednim zwróceniu się do organu, 

który wydał prawo jazdy za granicą 

Propozycja zmiany jest bardziej 

czytelna, bo w aktualnym brzmieniu 

można ją odczytywać dwojako i 

zastosować do dokumentów 

wymaganych do przedłużenia 

ważności prawa jazdy wynikających 

z przepisów  UoKP Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

12.  

§ 10 ust. 1 pkt 15 lit. 

b 

Po przecinku skreślić „zmiana 

danych - w przypadku zwrotu pj 

(termin badania)”. 

Pomyłkowy wpis. Starostwo 

Powiatowe w Polkowicach 

  

13.  

§10 ust.7 ... Jeśli nie  jest możliwe ustalenie 

organu wydającego, właściwy organ 

występuje do polskiego 

przedstawicielstwa  

dyplomatycznego w tym państwie o 

pomoc w potwierdzeniu danych i 

informacji zawartych w prawie jazdy 

Takie rozwiązanie znacznie skróci 

okres wymiany takiego dokument 

prawa jazdy, taka pomoc może 

polegać nie tylko na ustaleniu 

takiego organu ale, także na pomocy 

w uzyskaniu odpowiedzi na 

zapytanie Urzędu. Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

14.  

§11 Tryb postępowania w przypadku 

wymiany z urzędu prawa jazdy 

wydanego za granicą – na podstawie 

art. 97 ustawy 

Brak w rozporządzeniu trybu 

postępowania w przypadku wymiany 

z urzędu prawa jazdy wydanego za 

granicą – na podstawie art. 97 

ustawy Starostwo Powiatowe w 

Brzozowie 

  

15.  

§ 11  ust. 1, pkt 1  

 

obecne brzmienie : 

W celu wydania prawa jazdy lub 

pozwolenia należy: zarejestrować 

wniosek w systemie 

Prawdopodobny błąd redakcyjny 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
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teleinformatycznym , (…) 

Dotyczy osób o których mowa w § 

10ust. 1 pkt 3-5, pkt 7 lit. c pkt 9,10 i 

12: 

powinno być : 

W celu wydania prawa jazdy lub 

pozwolenia należy: zarejestrować 

wniosek w systemie 

teleinformatycznym , (…) 

Dotyczy osób o których mowa w § 

10 ust. 1 pkt 3-5, pkt 8 lit. c pkt  

10,11 i 13: 

16.  

§ 11 ust. 3 pkt. 9 lit. c i 

d 

Sprecyzować w związku z 

uzyskaniem jakich kategorii należy 

dopisać kategorię AM, A2 oraz A1, 

B1, C1, D1, C1+E lub D1+E 

Doprecyzowanie tego § pozwoli na 

właściwe przyznawanie kategorii, 

Starostwo Powiatowe w Łodzi 

  

17.  

§ 11 ust. 3 pkt 10 

data ważności 

uprawnienia  

W punkcie tym nie powinien być 

wpisywany okres, na który wydaje 

się prawo jazdy (15 lub 5 lat) jeżeli 

nie wynika on z orzeczenia 

lekarskiego lub psychologicznego. 

Termin 15 lub 5 lat w zależności od 

kategorii prawa jazdy powinien być 

określony tylko i wyłącznie w dacie 

ważności prawa jazdy tj. w § 11 ust. 

3 pkt 4 tegoż rozporządzenia.  

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 

155) stanowi, że prawo jazdy 

kategorii: 

1)   AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub 

T wydaje się na okres 15 lat, z tym 

że: 

a)  okres ten może być krótszy, o ile 

wynika to z orzeczenia lekarskiego, 

o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 

lit. a, 

b)  prawo jazdy kategorii B uzyskane po 

raz pierwszy wydaje się na okres, o 

którym mowa w art. 91 ust. 1, z 

zastrzeżeniem art. 92 ust. 1; 

2)   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D 

lub D+E wydaje się na okres 5 lat, 

nie dłużej jednak niż na okres 
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wynikający z orzeczenia lekarskiego 

i orzeczenia psychologicznego, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, 

z zastrzeżeniem art. 15. 

Ponadto zgodnie z art. 7 dyrektywy 

2006/126/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie praw 

jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 

30.12.2006, s. 18 ze zm.) od 19 

stycznia 2013 r. administracyjny 

okres ważności praw jazdy kategorii 

AM, A1, A2, A, B, B1 i BE 

wydawanych przez państwa 

członkowskie wynosi 10 lat. 

Państwo członkowskie może 

postanowić o wydawaniu takich 

praw jazdy z administracyjnym 

okresem ważności wynoszącym do 

15 lat. Od 19 stycznia 2013 r. 

administracyjny okres ważności 

praw jazdy kategorii C, CE, C1, 

C1E, D, DE, D1, D1E wydawanych 

przez państwa członkowskie wynosi 

5 lat. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 3 

dyrektywy ważność praw jazdy (nie 

uprawnień) po wygaśnięciu 

administracyjnego okresu ich 

ważności, powinna zostać 

przedłużona, o ile kierowca 

nieprzerwanie spełnia minimalne 

wymagania dotyczące fizycznej i 

psychicznej zdolności do kierowania 

pojazdami oraz ma miejsce 

zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego wydającego prawo 

jazdy. 

Żaden z wyżej wskazanych 

przepisów prawa nie nakłada 

obowiązku skracania terminu 
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ważności uprawnienia do kierowania 

pojazdami i określania jego 

ważności na 5 lub 15 lat o ile nie 

wynika to wprost z orzeczenia 

lekarskiego lub psychologicznego. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 

dnia 12.122013 r. sygn. akt K 5/13 

potwierdził, że nie tracą 

bezterminowego charakteru 

uprawnienia do kierowania 

pojazdami nabyte przez osoby pod 

rządami poprzednich przepisów tj. 

ustawy Prawo o ruchu drogowym. W 

związku z powyższym nie zasadnym 

wydaje się wprowadzać skróconego 

terminu ważności uprawnienia do 

kierowania pojazdami w prawie 

jazdy gdy istnieje już obecnie 

rubryka określająca datę ważności 

dokumentu jakim jest prawo jazdy. 

Określenie daty ważności 

uprawnienia do kierowania 

pojazdem na 5 lub 15 lat powoduje 

tylko niepotrzebne nieporozumienia 

pomiędzy klientem a urzędnikiem. 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

 

18.  
§11 ust. 5 Dokonując wpisu, o którym mowa w 

ust. 3... ustęp ten nie dotyczy 

uzyskania kwalifikacji 

powinno być ust. 4 Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

19.  

§ 11 ust. 6 pkt 1 lit. f 

 

Po przecinku dodaje się „i AM”. 

 

 

 

Przy kat. C opuszczono dodanie kat. 

AM. W obrocie prawnym istnieją 

prawa jazdy kat. C, z kodem 102. 

Starostwo Powiatowe w 

Polkowicach 

 

  

20.  

§ 11 ust. 6 pkt 1 lit. 

g 

Po przecinku dodaje się „i AM”. Przy kat. D opuszczono dodanie kat. 

AM. W obrocie prawnym istnieją 

prawa jazdy kat. D, z kodem 103. 

Starostwo Powiatowe w 

Polkowicach 

  



 

  9 
 

21.  

§11 ust. 7 Błąd powinno być: „art. 97 ustawy” W treści rozporządzenia jest art. 97a 

ustawy, a w ustawie o kierujących 

pojazdami nie ma takiego artykułu 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

  

22.  

§ 15, pkt 2 b  

 

obecne brzmienie :  

Po spełnieniu wymogów 

określonych  w § 10 ust. 1  pkt 8 i 9  

(…) 

 

powinno być: 

Po spełnieniu wymogów 

określonych w § 10 ust. 1 pkt  9 i 10  

(…) 

 

Prawdopodobny błąd redakcyjny 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

  

23.  

§ 15, pkt 3  

 

obecne brzmienie :  

Przesyła się do podmiotu , który je 

wydał za granicą – w przypadku 

określonym w § 10 ust. 1 pkt 10 

 

powinno być: 

Przesyła się do podmiotu , który je 

wydał za granicą – w przypadku 

określonym w § 10 ust. 1 pkt 11 

 

błąd redakcyjny Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie, Starostwo 

Powiatowe w Grajewie, Starostwo 

Powiatowe w Brzozowie 

  

24.  
§ 16, pkt 3  obecne brzmienie :  błąd redakcyjny Starostwo   
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 Prawo jazdy , o którym mowa w §15 

pkt 1 lit a , wydane przed dniem 1 

lipca 1999r. można na wniosek jego 

posiadacza – po upływie okresu 

zakazu- unieważnić zgodnie z § 11 

ust. 7 i wydać nowy dokument. 

 

powinno być: 

Prawo jazdy , o którym mowa w §15 

pkt 1 lit a , wydane przed dniem 1 

lipca 1999r. można na wniosek jego 

posiadacza – po upływie okresu 

zakazu- unieważnić zgodnie z § 11 

ust. 8 i wydać nowy dokument. 

 

Powiatowe w Pszczynie 

25.  

§18 Usunięcie zapisu „na okres 

przekraczający rok” 

Tak wydawana decyzja 

administracyjna powinna dotyczyć 

wszystkich rodzajów zakazów 

prowadzenia pojazdów Starostwo 

Powiatowe w Brzozowie 

  

26.  

§18 ust. 1 

 

 

Proponuję żeby określać termin 

ważności decyzji cofających 

uprawnienia zarówno tych na rok jak   

i przekraczających rok. Nie trzeba 

będzie wydawać decyzji 

przywracających uprawnienia i 

pobierać opłaty ewidencyjnej.   

Zapis odnośnie braku określenia  

terminu ważności decyzji tylko w 

przypadku braku prawa jazdy w 

aktach sprawy i orzeczonej kary 

pozbawienia wolności Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

27.  

§ 18 ust. 2 W uzasadnieniu decyzji organ 

wskazuje w szczególności termin 

rozpoczęcia i zakończenia biegu 

okresu zakazu kierowania 

pojazdami.  

Sądy mają obowiązek orzekania o 

zwrocie prawa jazdy przez 

oskarżonego (jeżeli dokument nie 

został zatrzymany )  jednak często 

tego nie robią. W takich 

przypadkach  zgodnie z 
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postanowieniem Sądu Najwyższego 

z dnia 20.06.2013r. sygn. akt I KZP 

4/13 bieg okresu, na który orzeczono 

zakaz prowadzenia pojazdów 

rozpoczyna się z dniem 

uprawomocnienia się wyroku 

skazującego. 

 W projekcie rozporządzenia,  w 

przypadku braku dokumentu,  

początek liczenia terminu 

orzeczonego zakazu miałby być 

związany z terminem jego zwrotu,  

jednak jeżeli sąd nie orzeknie zwrotu 

dokumentu  Starosta postępował by 

wówczas niezgodnie z 

postanowieniem Sądu Najwyższego 

STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄBRZEŹNIE 

28.  

§ 19 ust. 1 Decyzję przyznającą uprawnienia do 

kierowania pojazdami  przekazuje 

się stronie w dniu wydania 

dokumentu prawa jazdy. 

Zgodnie z uchwałą NSA w 

Warszawie z dnia 13.10.1997r. FPK 

13/97  ogłoszenie ustne decyzji 

administracyjnej, jako wyjątek od 

zasady pisemności, wymaga 

utrwalenia tej czynności na piśmie w 

drodze sporządzenia protokołu (art. 

67 § 2 pkt 5 k.p.a.), który powinien 

odpowiadać wymaganiom art. 68 i 

107 k.p.a. w zakresie koniecznych 

elementów decyzji.  

Projekt przewiduje ustne ogłaszanie 

decyzji, co zgodnie z powyższą 

uchwałą spowodowało  konieczność 

spisywania dodatkowo  protokołu. 

STAROSTWO POWIATOWE W 

WĄBRZEŹNIE 

  

29.  

§19 ust. 2 Prosimy o umożliwienie w SI 

KIEROWCA wystawienia decyzji o 

wydaniu prawa jazdy już w dniu 

wysyłki dokumentu pocztą, żeby nie 

Ponieważ w chwili obecnej musimy 

wysyłać dwa razy: najpierw prawo 

jazdy i dopiero po wprowadzeniu 

daty odbioru prawa jazdy możemy 
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trzeba było wysyłać dwa razy 

najpierw prawo jazdy, a dopiero po 

jego odbiorze decyzję  

wydrukować decyzję i dopiero 

wtedy znów wysyłamy ją do osoby. 

Dlatego proszę, aby w SI 

KIEROWCA papierową decyzję 

można było wydać i wydrukować od 

razu bez wprowadzenia daty odbioru 

dokumentu prawa jazdy, żeby można 

było wysłać od razu decyzję razem z 

prawem jazdy Starostwo Powiatowe 

w Brzozowie 

30.  

§19 ust. 2 W przypadku, kiedy osoba... 

wskazała w rubryce F wniosku 

sposób przekazania dokumentu 

wariant „proszę przesłać za 

pośrednictwem poczty” decyzję... 

dołącza się w formie papierowej do 

przekazywanego dokumentu prawa 

jazdy. - proponuję dodać punkt o 

sposobie przekazania decyzji osobie, 

która przy składaniu wniosku 

zadeklarowała odbiór osobisty a 

następnie wniosła zmianę do 

wniosku o „przesłanie pocztą” 

Po wygenerowaniu wniosku w 

systemie teleinformatycznym z 

zadeklarowanym odbiorem 

osobistym, nie ma możliwości 

zmiany tej opcji; natomiast wydanie 

decyzji przy tym wariancie może 

nastąpić dopiero po wydaniu prawa 

jazdy z systemu, czyli w tym 

przypadku po otrzymaniu zwrotnego 

potwierdzenia odbioru prawa jazdy 

przez adresata. Starostwo Powiatowe 

w Grajewie 

  

31.  

§20 ust. 1 MPJ wydaje się w zakresie 

posiadanych przez osobę uprawnień 

ujętych w pr.j. Wydanym na 

terytorium RP ...  druk 

międzynarodowego prawa jazdy nie 

uwzględnia kat. A2 

Jeśli MPJ ma uwzględniać 

uprawnienia z krajowego pr. j., to  

MPJ osoby posiadającej uprawnienia 

kat. A2,  zostanie wydane z 

naruszeniem przepisów Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

32.  

§20 ust. 1 pkt 3 

rozdział 4 

Zdjęcie - ujednolicenie zdjęcia do 

dowodu osobistego, paszportu i 

prawa jazdy  

Interesanci muszą wykonywać 

każdorazowo inne zdjęcie do każdej 

z wymienionych instytucji 

wymienionych w treści uwagi,  

 

Zbyt duże koszty dla interesantów 

 

Powyższa sytuacja powoduje chaos 

wśród kierowców, co odbija się 

agresją na pracownikach 
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przyjmujących wnioski 

Starostwo Powiatowe w Żarach 

33.  

§28 ust. 1 Dopisać „ważny dokument 

tożsamości - do wglądu” 

Osoby ubiegające się o uprawnienia 

często nie posiadają dokumentów 

tożsamości okazują się legitymacją 

uczniowska, która nie zawiera 

wszystkich potrzebnych danych tj. 

imion (jeśli są dwa, nr pesel), 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

  

34.  

§ 28 ust. 1 str. 27  § 5 ust. 1 pkt 1-4. Pomyłka w oznaczeniu paragrafu. 

Starostwo Powiatowe w 

Polkowicach, Starostwo Powiatowe 

w Brzozowie, Starostwo Powiatowe 

w Łodzi 

  

35.  

Załącznik do 

rozporządzenia 

- wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy 

umieszczenie całej treści art. 11 ust. 

1 pkt 5 ustawy 

Obecnie musimy dołączać do 

składanego wniosku dodatkowe 

oświadczenie z treścią art. 11 ust. 1 

pkt 5 ustawy Starostwo Powiatowe 

w Brzozowie 

  

36.  

Załącznik do 

rozporządzenia 

W dziale B wniosku proponuję 

dodać pkt. 3) karta motorowerowa 

nr....wydana dnia... przez... 

Przy obecnym wzorze wniosku 

osoby ubiegające się o wymianę 

karty motorowerowej nie mają 

miejsca by wpisać jaki dokument 

został im wydany. Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

37.  

Załącznik do 

rozporządzenia 

W dziale C pkt. 2 wniosku proponuję 

dodanie punktu jako jednego z 

załączników orzeczenia 

psychologicznego nr... z dnia... 

Brak miejsca na dopisanie 

orzeczenia psychologicznego jako 

załącznika do wniosku Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

38.  

Załącznik do 

rozporządzenia – 

wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy lub 

pozwolenia 

Decyzja o wydaniu uprawnienia do 

kierowania pojazdami  zawarta we 

wzorze wniosku o wydanie prawa 

jazdy lub pozwolenia zawiera art. 18 

ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. 

Art. 18 ust.2 ustawy o kierujących 

pojazdami stanowi, że na wniosek 

osoby uprawnionej w przypadkach,  

o których mowa w ust. 1, starosta 

wydaje, za opłatą, o której mowa w 
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U. z 2015 r. poz. 155) natomiast 

wtórnika prawa jazdy nie wydaje się 

w formie decyzji administracyjnej. 

Proponuję wykreślić wydanie 

wtórnika w formie decyzji. 

art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz 

po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej: 

1)   wtórnik dokumentu 2)   nowy 

dokument.   

Przepis ten nie nakłada na organ 

wydania w tym przypadku decyzji 

administracyjnej. Potwierdzają to 

orzeczenia sądów i samorządowych 

kolegiów odwoławczych. Starostwo 

Powiatowe w Wejherowie 

39.  

Załącznik do 

rozporządzenia – 

wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy lub 

pozwolenia. 

Oświadczenie zawarte w punkcie G 

wniosku, które składa wnioskodawca 

zawiera przypadki, których nie 

trzeba potwierdzać będąc 

uprzedzony o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych 

zeznań (art. 233 § 1 kodeksu 

karnego). Proponuję wykreślenie z 

punku G wniosku pozycji: 1, 2, 3, 4, 

5,  6, 9. 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 

2015 r. poz. 155) odnośnie wydania 

prawa jazdy nakłada tylko w dwóch 

przypadkach obowiązek złożenia 

przez wnioskodawcę oświadczenia 

pod rygorem odpowiedzialności 

karnej wynikającej z art. 233 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny. Obowiązek ten wynika z art. 

11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących 

pojazdami i dotyczy osoby, która 

oświadcza, że zamieszkuje na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

co najmniej przez 185 dni w każdym 

roku kalendarzowym ze względu na 

swoje więzi osobiste lub zawodowe, 

albo gdy nie jest związana z 

miejscem zawodowo, że przebywa 

na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z zamiarem stałego pobytu 

albo przedstawi zaświadczenie, że 

studiuje co najmniej od 6 miesięcy 

oraz z art. 18 ust. 2 pkt 1 lit. a 

cytowanej wyżej ustawy i dotyczy 

złożenia oświadczenia o utracie 

dokumentu. Starostwo Powiatowe w 

Wejherowie 

  

40.  
Załącznik do    1.   obecne brzmienie klauzuli: zastąpi  składanie oświadczenia 

przed urzędnikiem oraz pozwoli na 

  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21467:part=a233&full=1
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rozporządzenia  

„Wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy „ 

 

pkt G 

„Ja niżej podpisany , będąc 

uprzedzony o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych 

zeznań (art. 233 § 1 k.k.) 

oświadczam , iż na dzień złożenia 

wniosku (zaznaczyć właściwe 

kwadraty literą  X)”  

punkty od 1 do 9 

 

proponowana zmiana : 

Ja niżej podpisany , będąc 

uprzedzony o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych 

zeznań (art. 233 § 1 k.k.) 

oświadczam , iż na dzień złożenia 

wniosku jestem świadom 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia 

zastępującej pouczenie organu o 

odpowiedzialności  karnej za 

składanie fałszywych zeznań  „ 

lub wprowadzić do ustawy o 

kierujących pojazdami rozszerzenie 

dotyczące składania oświadczeń pod 

odpowiedzialnością  karną na   

wszystkie przypadki zawarte w 

punktach od 1 do 9 

   

2. rozdzielić punkty składane pod  

odpowiedzialnością karną   zgodnie 

z ustawą o kierujących pojazdami od 

składanie wniosków przez 

pełnomocnika  i za pośrednictwem 

poczty podobnie jak wprowadzono 

w ustawie o transporcie drogowym 

(Dz. U z 2013 , poz. 567) Starostwo 

Powiatowe w Pszczynie 
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pozostałych punktów 

  

41.  

Załącznik do 

rozporządzenia  

„Wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy „ 

pkt  C .2. 

obecne brzmienie :  

Składam następujące załączniki(…)  

a)  wyraźna aktualną 

fotografię o wymiarach 3,5 

x 4,5 cm, 

b) Orzeczenie lekarskie nr ….. 

z dnia …….. 

c) Dowód uiszczenia opłaty za 

wydanie prawa 

jazdy/pozwolenia w  

wysokości ………..zł 

d) Kserokopię prawa 

jazdy/pozwolenia 

e) Wniosek MSZ 

f) inne 

powinno być: 

a) wyraźna aktualną fotografię 

miarach 3,5 x 4,5 cm, 

b) Orzeczenie lekarskie nr ….. 

z dnia …….. 

c) orzeczenie psychologiczne  

nr ……….. z dnia 

………………. 

d) Dowód uiszczenia opłaty za 

wydanie prawa 

jazdy/pozwolenia w  

wysokości ………..zł 

e) Kserokopię prawa 

jazdy/pozwolenia 

f) Wniosek MSZ 

g) Inne 

 

zgodnie z przepisami ustawy  

o kierujących pojazdami wymagane 

jest również orzeczenie 

psychologiczne dla niektórych 

kategorii Starostwo Powiatowe w 

Pszczynie 
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42.  

Wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy lub 

pozwolenia 

załącznik strona 29 

dodanie  w części C pkt 2. 

orzeczenia psychologicznego nr….. 

z dnia….. 

 

 

Starostwo powiatowe w Łodzi   

43.  

Wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy lub 

pozwolenia 

załącznik strona 30 

Dodanie w części E:  

- pkt. 1 lit. c - przedłużenie terminu 

ważności prawa jazdy, 

- pkt 3 lid. d – orzeczenie lekarskie 

nr …………… z dnia………. 

- pkt 3 lid. e – orzeczenie 

psychologiczne  nr …. z dnia………. 

 

 

Starostwo powiatowe w Łodzi   

44.  

Wzór wniosku o 

wydanie prawa 

jazdy lub 

pozwolenia 

załącznik strona 30 

Dodanie w objaśnieniach pkt. 6 art. 

11 ust. 1 pkt. 5  

  

 

 

 

Brak znajomości artykułu przez 

osoby wnioskujące, Starostwo 

Powiatowe w Łodzi 

  

45.  

Część H, załącznik 

do rozporządzenia 

Decyzja z dnia ......  

o wydaniu uprawnienia do 

kierowania pojazdami. 

Data wydania decyzji wg KPA 

element decyzji. Starostwo 

Powiatowe w Polkowicach 

  

46.  

Treść 

rozporządzenia- 

ogółem 

W treści rozporządzenia wydanie 

prawa jazdy i wymiana prawa jazdy, 

są używane zamiennie, np. § 10 ust. 

1 pkt. 14  i 15– czy nie powinno 

chodzić o wymianę prawa jazdy z 

powodu utraty terminu ważności? 

Wydanie prawa jazdy a wymiana 

prawa jazdy to nie to samo! 

Zmiana danych jest to wydanie 

prawa jazdy, a przedłużenie terminu 

ważności prawa jazdy to jest nie 

zmiana a jest wymiana Starostwo 

Powiatowe w Grajewie 

  

47.  

Str. 29-30 wzór 

wniosku o wydanie 

prawa jazdy lub 

pozwolenia 

W punkcie „składam następujące 

załączniki” dodać „orzeczenie 

psychologiczne nr…. z dnia……. „  

Jest to zapis wymagany do wyższych 

kategorii prawa jazdy. Starostwo 

Powiatowe w Międzychodzie 
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