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Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298,
Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444
i Nr 130, poz. 1452) zarzàdza si´, co nast´puje:

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe czyn-
noÊci organów w sprawach zwiàzanych z wydawa-
niem dokumentów, cofaniem i przywracaniem upraw-
nieƒ do kierowania, z wydawaniem Êwiadectw kwali-
fikacji oraz wzory dokumentów stosowane w tych
sprawach.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa bez bli˝sze-
go okreÊlenia o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, 

2) organie — rozumie si´ przez to starost´ lub woje-
wod´ mazowieckiego w przypadku okreÊlonym
w art. 97 ust. 3 ustawy,

3) oÊrodku — rozumie si´ przez to wojewódzki oÊro-
dek ruchu drogowego,

4) pozwoleniu — rozumie si´ przez to pozwolenie do
kierowania tramwajem,

5) uprawnieniu — rozumie si´ przez to decyzj´ orga-
nu o wydaniu prawa jazdy, pozwolenia lub wtórni-
ka tych dokumentów,

6) zakazie — rozumie si´ przez to decyzj´ administra-
cyjnà o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia,
cofni´ciu uprawnienia do kierowania pojazdami
lub orzeczonà — prawomocnym wyrokiem sàdu
lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do
orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dys-
cyplinarnym — kar´ zakazu prowadzenia pojaz-
dów,

7) aktach ewidencyjnych osoby — rozumie si´ przez
to przypisany okreÊlonej osobie zbiór wszystkich
dokumentów wydanych w sprawie:

a) prawa jazdy, pozwolenia lub Êwiadectwa kwali-
fikacji,

b) zakazu prowadzenia pojazdów,

c) przeciwwskazaƒ do prowadzenia pojazdów,

8) ewidencji kierowców — rozumie si´ przez to ewi-
dencj´ osób uprawnionych do kierowania pojazda-
mi silnikowymi lub tramwajami,

9) ewidencji osób bez uprawnieƒ — rozumie si´ przez
to ewidencj´ osób, które:

a) nie uzyska∏y uprawnieƒ oraz nie spe∏niajà wy-
mogów okreÊlonych w ustawie i rozporzàdzeniu
do wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
w szczególnoÊci majàcych wydane orzeczenie
lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do
prowadzenia pojazdów lub orzeczonà kar´ zaka-
zu prowadzenia pojazdów,

b) majà wydane za granicà prawo jazdy i orzeczo-
nà kar´ zakazu prowadzenia pojazdów lub wyda-
ne orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach
do prowadzenia pojazdów,

10) karcie kierowcy — rozumie si´ przez to dokument
zawierajàcy aktualnà informacj´ o posiadanych
przez osob´ uprawnieniach i zakazach oraz wybra-
ne dane z akt ewidencyjnych osoby,

11) wniosku — rozumie si´ przez to wniosek, któ-
rego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy,
pozwolenia, Êwiadectwa kwalifikacji oraz ich wtórni-
ków nast´pujà w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. 1. Prawa jazdy i Êwiadectwa kwalifikacji wyko-
nywane sà przez producenta na blankietach, których
wzór i opis okreÊlajà przepisy w sprawie wzorów doku-
mentów uprawniajàcych do kierowania pojazdami,
z zastrze˝eniem ust. 3, na podstawie przekazanych
przez organ w formie elektronicznej lub w przypadku,
gdy nie jest to mo˝liwe z przyczyn technicznych — na
noÊniku magnetycznym pocztà specjalnà:

1) danych zawartych we wniosku,

2) skanowanej fotografii i podpisu wnioskodawcy.

2. Producent przekazuje wykonane prawa jazdy
i Êwiadectwa kwalifikacji do w∏aÊciwego organu w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia otrzymania da-
nych, o których mowa w ust. 1. 

3. Mi´dzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia wy-
daje si´ na blankietach, których wzór i opis okreÊlajà
przepisy, o których mowa w ust. 1, dostarczonych przez
producenta, o którym mowa w ust. 1, przez umieszcze-
nie na blankietach pismem maszynowym lub przy u˝y-
ciu drukarki komputerowej, danych zawartych we
wniosku.
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§ 4. 1. Organ wydajàcy prawo jazdy, pozwolenie lub
Êwiadectwo kwalifikacji prowadzi:

1) ewidencj´ kierowców — w postaci akt ewidencyj-
nych osób oraz w systemie informatycznym, po-
s∏ugujàc si´ jednolitym oprogramowaniem wska-
zanym przez ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu, zwanym dalej „systemem informatycz-
nym”,

2) ewidencj´ osób bez uprawnieƒ — w postaci akt
ewidencyjnych osób oraz w systemie informatycz-
nym.

2. Akta ewidencyjne osób powinny byç:

1) oprawione w teczki i u∏o˝one alfabetycznie, kolejno
wed∏ug nazwisk, imion, dat urodzenia i numeru
PESEL osób ich dotyczàcych oraz zawieraç na ich
wierzchniej stronie te dane oraz numer karty kie-
rowcy, je˝eli by∏a wydana; w teczkach dokumenty
powinny byç u∏o˝one wed∏ug kolejnoÊci ich wp∏y-
wu,

2) przechowywane w specjalnie do tego celu przezna-
czonym archiwum — do czasu wystawienia dla
osoby, której dotyczà, aktu zgonu; wydane doku-
menty uprawniajàce do kierowania pojazdami
uniewa˝nia si´ wprowadzajàc odpowiednie dane
do wniosku i systemu informatycznego.

3. Karty kierowców wystawione przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia powinny byç u∏o˝one rocz-
nikami wed∏ug kolejnych ich numerów, a po uj´ciu ich
w systemie informatycznym — do∏àczone do akt ewi-
dencyjnych osoby. W∏aÊciwy organ przydziela osobie
tylko jeden sta∏y numer karty kierowcy.

4. Wydawanie praw jazdy, pozwoleƒ, Êwiadectw
kwalifikacji i obs∏ug´ informatycznych Êrodków tech-
nicznych prowadzà wyznaczeni przez organ pracowni-
cy posiadajàcy odpowiednie przeszkolenie w zakresie
znajomoÊci przepisów prawnych zwiàzanych z wyda-
waniem tych dokumentów oraz obs∏ugi tych Êrodków
technicznych.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, pos∏ugujà si´
przy korzystaniu z informatycznych Êrodków technicz-
nych, w szczególnoÊci przy wprowadzaniu do ewiden-
cji kierowców danych lub ich zmianie, przyznanym
przez organ has∏em i indywidualnym kluczem cyfro-
wym.

6. Przyznane has∏o i klucz stanowià tajemnic´ s∏u˝-
bowà.

Wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleƒ

§ 5. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik
tych dokumentów wydaje si´ w nast´pujàcych przy-
padkach, po otrzymaniu:

1) od osoby ubiegajàcej si´ o wydanie po raz pierw-
szy prawa jazdy lub pozwolenia — za poÊrednic-
twem oÊrodka:
a) wniosku,
b) zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu wymaganego dla

danej kategorii rodzaju szkolenia,

c) orzeczenia lekarskiego stwierdzajàcego brak
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania po-
jazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazaƒ psychologicznych do kierowa-
nia pojazdem, o ile jest ono wymagane,

d) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, je˝eli
osoba nie ukoƒczy∏a 18 lat,

e) dowodu uiszczenia op∏aty za wydanie prawa jaz-
dy lub pozwolenia, z zastrze˝eniem ust. 2,

f) wyraênej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
przedstawiajàcej osob´ bez nakrycia g∏owy
i okularów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób,
aby ukazywa∏a g∏ow´ w pozycji lewego pó∏pro-
filu i z widocznym lewym uchem, z zachowa-
niem równomiernego oÊwietlenia twarzy,

2) od osoby ubiegajàcej si´ o rozszerzenie uprawnieƒ
do kierowania pojazdami dokumentów:
a) o których mowa w pkt 1 — za poÊrednictwem

oÊrodka,
b) potwierdzajàcych spe∏nienie wymagaƒ, o któ-

rych mowa w art. 90 ust. 5 ustawy, lub kseroko-
pii posiadanego prawa jazdy kategorii:
— B, je˝eli osoba ubiega si´ o prawo jazdy kate-

gorii C, C1, D lub D1,
— B, C, C1, D lub D1, je˝eli osoba ubiega si´

o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E,
C+E, C1+E, D+E lub D1+E,

3) od osoby ubiegajàcej si´ o wydanie wtórnika pra-
wa jazdy lub pozwolenia:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a), e)

i f),
b) dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. c), je˝e-

li zmiana dotyczy daty wa˝noÊci uzyskanego
uprawnienia,

c) kserokopii posiadanego prawa jazdy lub pozwo-
lenia, je˝eli wydanie dokumentu nast´puje
w wyniku zmiany danych,

4) w przypadku osoby ubiegajàcej si´ o wymian´ woj-
skowego dokumentu stwierdzajàcego uprawnie-
nia do kierowania pojazdem:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a), e)

i f) — od osoby,
b) akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu

stwierdzajàcego uprawnienia do kierowania po-
jazdem — z jednostki wojskowej, której dowód-
ca wystawi∏ osobie odbywajàcej zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà przedmiotowy dokument,

5) od osoby ubiegajàcej si´ o wymian´ prawa jazdy
wydanego za granicà przez paƒstwo-stron´ kon-
wencji o ruchu drogowym lub odpowiadajàcego
wzorowi prawa jazdy okreÊlonemu w tych konwen-
cjach:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a), e)

i f),
b) kserokopii posiadanego prawa jazdy; dokumen-

ty te sà równie˝ wymagane od osoby ubiegajà-
cej si´ o wymian´ prawa jazdy wydanego za gra-
nicà, je˝eli z rozporzàdzenia ministra w∏aÊciwe-
go do spraw transportu wydanego na podstawie
przepisu art. 94 ust. 4 ustawy lub z umów mi´-
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dzynarodowych wynika wzajemna wymiana
praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifika-
cji,

6) od osoby ubiegajàcej si´ o wymian´ wydanego za
granicà prawa jazdy nieokreÊlonego w konwen-
cjach o ruchu drogowym — za poÊrednictwem
oÊrodka:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a), e)

i f),
b) uwierzytelnionego t∏umaczenia prawa jazdy,
c) kserokopii posiadanego prawa jazdy,

7) od ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
wniosku dotyczàcego osoby, o której mowa
w art. 97 ust. 3 ustawy, oraz:
a) za poÊrednictwem oÊrodka, gdy wniosek doty-

czy osoby ubiegajàcej si´ po raz pierwszy o wy-
danie prawa jazdy — dokumentów, o których
mowa w pkt 1,

b) za poÊrednictwem oÊrodka, gdy wniosek doty-
czy osoby ubiegajàcej si´ o rozszerzenie upraw-
nieƒ uj´tych w prawie jazdy — dokumentów,
o których mowa w pkt 2,

c) w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby ubiega-
jàcej si´ o wymian´ prawa jazdy wydanego za
granicà przez paƒstwo-stron´ konwencji o ruchu
drogowym lub odpowiadajàcego wzorowi pra-
wa jazdy okreÊlonemu w tych konwencjach:
— dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a),

e) i f),
— kserokopii posiadanego przez osob´ prawa

jazdy,
d) za poÊrednictwem oÊrodka, gdy wniosek doty-

czy osoby ubiegajàcej si´ o wymian´ wydanego
za granicà prawa jazdy nieokreÊlonego w kon-
wencjach o ruchu drogowym:
— dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a),

e), f) i pkt 6 lit. b),
— kserokopii posiadanego przez osob´ prawa

jazdy,

8) od osoby podlegajàcej kontrolnemu sprawdzeniu
kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) usta-
wy — za poÊrednictwem oÊrodka:
a) wniosku,
b) skierowania wydanego przez organ,

9) od osoby podlegajàcej kontrolnemu sprawdzeniu
kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy —
za poÊrednictwem oÊrodka:
a) wniosku,
b) zaÊwiadczenia wydanego przez organ,

10) od osoby majàcej wydany zakaz na okres nieprze-
kraczajàcy 1 roku — wniosku o zwrot zatrzymane-
go prawa jazdy lub przywrócenie cofni´tego
uprawnienia,

11) od osoby zamieszka∏ej poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, która ubiega si´ o wydanie  przed
up∏ywem okresu orzeczonej kary zakazu prowadze-
nia pojazdów prawa jazdy wydanego za granicà —
wniosku.

2. Dowód uiszczenia op∏aty, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. e), osoba sk∏ada bezpoÊrednio do or-
ganu, je˝eli wnioskuje o osobisty odbiór dokumentu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7
lit. a), b) i d), pkt 8 i 9, powinien zawieraç adnotacj´ eg-
zaminatora o uzyskaniu przez osob´ pozytywnego wy-
niku egzaminu paƒstwowego w zakresie wymaganym
przepisami w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzy-
skiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, in-
struktorów i egzaminatorów.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ za
poÊrednictwem poczty lub bezpoÊrednio do organu.

§ 6. Skierowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8
lit. b), i zaÊwiadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9
lit. b), organ wydaje na drukach, których wzory okreÊla-
jà odpowiednio za∏àczniki nr 2 i 3 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. W celu wydania prawa jazdy lub pozwolenia
albo odmowy ich wydania nale˝y:

1) zarejestrowaç wniosek w systemie informatycz-
nym, odnotowujàc na wniosku przydzielony nu-
mer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadziç wery-
fikacj´ dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1,
obejmujàcà sprawdzenie:
a) poprawnoÊci ich wype∏nienia oraz kompletno-

Êci,
b) zgodnoÊci danych z uj´tymi w dokumencie to˝-

samoÊci osoby — w przypadkach okreÊlonych
w § 5 ust. 1 pkt 3 i 5, pkt 7 lit. c) i pkt 10 i 11,

c) spe∏nienia przes∏anek okreÊlonych w ustawie
i przepisach, o których mowa w § 5 ust. 3, do wy-
dania prawa jazdy lub pozwolenia,

d) zgodnoÊci danych z uj´tymi w prowadzonej ewi-
dencji kierowców danymi w zakresie posiada-
nych uprawnieƒ i zakazów oraz orzeczeƒ lekar-
skich stwierdzajàcych istnienie przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do kierowania pojazdami — je˝eli
osoba posiada wczeÊniej wydane uprawnienie,

e) zgodnoÊci danych z uj´tymi w prowadzonej ewi-
dencji osób bez uprawnieƒ danymi w zakresie
orzeczonych kar zakazu prowadzenia pojazdów
i orzeczeƒ lekarskich stwierdzajàcych istnienie
przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania po-
jazdami — je˝eli osoba nie posiada wczeÊniej
wydanego uprawnienia,

f) czy prawo jazdy jest wydane przez paƒstwo uj´-
te w wykazie paƒstw uznajàcych i wymieniajà-
cych prawa jazdy, stanowiàcym za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia, lub czy odpowiada wzorowi
okreÊlonemu w konwencjach o ruchu drogo-
wym — je˝eli osoba ubiega si´ o wymian´ wy-
danego za granicà prawa jazdy,

2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewiden-
cjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciw-
wskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdami
sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem — skiero-
waç osob´ na badania lekarskie w trybie art. 122
ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zgodnie z przepisami wy-
konawczymi wydanymi na podstawie art. 123 i za-
wiadomiç o fakcie stwierdzenia sprzecznych orze-
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czeƒ organ przeprowadzajàcy kontrol´ wykonywa-
nia i dokumentowania badaƒ lekarskich,

3) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
a) wype∏niç wniosek w miejscu przeznaczonym na

wydanie decyzji,
b) wprowadziç dane do systemu informatycznego

i utworzyç lub zaktualizowaç kart´ kierowcy,
c) w odniesieniu do:

— prawa jazdy — przekazaç producentowi dane,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 — w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 2 dni od dnia otrzymania
wymaganych dokumentów,

— pozwolenia — wype∏niç, w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 7 dni od dnia otrzymania wymaga-
nych dokumentów, druk pozwolenia,

d) po otrzymaniu prawa jazdy od producenta —
uzupe∏niç dane we wniosku oraz w systemie in-
formatycznym,

e) umieÊciç akta przeprowadzonego post´powania
w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji
kierowców,

4) w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów:
a) odmówiç wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
b) wprowadziç dane do systemu informatycznego,
c) umieÊciç akta przeprowadzonego post´powania

w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji:
— osób bez uprawnieƒ, je˝eli nie uzyska∏a do-

tychczas uprawnienia,
— kierowców, je˝eli uzyska∏a wczeÊniej upraw-

nienie,

5) w zale˝noÊci od rodzaju braków wezwaç do ich uzu-
pe∏nienia odpowiednio osob´, której dokumenty te
dotyczà, oÊrodek lub jednostk´ wojskowà.

2. Wniosek, prawo jazdy lub pozwolenie wype∏nia
si´ w przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 3, stosujàc na-
st´pujàce zasady:

1) numer karty kierowcy — numer sk∏adajàcy si´
z 7 znaków oznaczajàcych (liczàc od prawej strony):
a) pierwsze dwa znaki — ostatnie dwie cyfry roku

jej wydania,
b) ostatnie pi´ç znaków — kolejna liczba porzàdko-

wa (pola nieuj´te liczbà wype∏nia si´ zerami);

je˝eli ze wzgl´du na du˝à liczb´ zmian nie ma w kar-
cie miejsca na wprowadzenie danych je potwier-
dzajàcych, dopuszcza si´ wystawianie kart o tym
samym numerze z dodatkowà kolejnà literà alfabe-
tu umieszczonà z jego prawej strony,

2) numer prawa jazdy lub pozwolenia — numer sk∏a-
dajàcy si´, w zale˝noÊci od organu wydajàcego
prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znaków oznaczajàcych
(liczàc od prawej strony):
a) pierwsze 2, 4 lub 7 znaków — identyfikator jed-

nostki podzia∏u terytorialnego kraju, zwany dalej
„kodem terytorialnym”,

b) ostatnie 7 znaków — numer karty kierowcy,

3) organ wydajàcy prawo jazdy — odpowiednio kod
terytorialny lub nazwa organu,

4) organ wydajàcy pozwolenie — nazwa organu,

5) data wa˝noÊci prawa jazdy lub pozwolenia — data
okreÊlona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowa-
dzenia ponownych badaƒ lekarskich lub w prawie
jazdy wydanym za granicà w przypadku jego wy-
miany, a je˝eli:
a) w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub

prawo jazdy zosta∏o wydane z bezterminowà da-
tà wa˝noÊci, to znak „—”,

b) orzeczenie lub orzeczenia lekarskie zawierajà
ró˝ne daty przeprowadzenia ponownych badaƒ
lekarskich w zakresie okreÊlonych kategorii pra-
wa jazdy, to data z nich najpóêniejsza,

6) kategorie na pierwszej stronie prawa jazdy — kate-
gorie posiadane przez osob´, z wy∏àczeniem tych,
których:
a) posiadanie jest warunkiem uzyskania nast´p-

nych,
b) zakres uprawnieƒ stanowi cz´Êç lub ca∏oÊç

uprawnieƒ innej kategorii,

7) data wydania prawa jazdy — data ustalona przez
producenta,

8) data wydania pozwolenia — data wype∏nienia dru-
ku pozwolenia,

9) data uzyskania uprawnienia — data decyzji o wyda-
niu prawa jazdy okreÊlonej kategorii po raz pierw-
szy oraz przy kategorii:
a) B+E — data uzyskania uprawnienia kategorii:

— C+E lub D+E, je˝eli osoba posiada uprawnie-
nie kategorii B prawa jazdy,

— B, je˝eli osoba wczeÊniej uzyska∏a uprawnie-
nie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,

b) D+E — data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po
dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia kategorii:
— D, je˝eli osoba posiada uprawnienie kategorii

C+E prawa jazdy,
— C+E, je˝eli osoba posiada uprawnienie kate-

gorii D prawa jazdy,

10) data wa˝noÊci uprawnienia — data okreÊlona
w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia po-
nownych badaƒ lekarskich w zakresie okreÊlonej
kategorii prawa jazdy lub znak „—”, je˝eli dla okre-
Êlonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekar-
skim nie ustalono tej daty, przy czym:
a) w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa

jazdy — za dat´ wa˝noÊci tych uprawnieƒ przyj-
muje si´ jednà dat´ okreÊlonà w najpóêniej 
wydanym orzeczeniu lekarskim; zasad´ t´ stosu-
je si´ równie˝ w zakresie kategorii C, C1, D, 
D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E, z zastrze˝eniem lit. 
b)—d),

b) w przypadku gdy data okreÊlona w orzeczeniu
lekarskim dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E,
D+E i D1+E prawa jazdy jest póêniejsza od daty
okreÊlonej w orzeczeniu lekarskim dla kategorii
A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy — za dat´ wa˝-
noÊci wszystkich uprawnieƒ przyjmuje si´ dat´
póêniejszà,

c) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wy-
niku posiadania kategorii B oraz kategorii
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C+E lub D+E prawa jazdy — za dat´ wa˝noÊci
przyjmuje si´ póêniejszà z dat okreÊlonych
w orzeczeniach lekarskich wydanych dla katego-
rii C+E lub D+E prawa jazdy,

d) przy kategorii D+E uzyskanej w wyniku posiada-
nia kategorii C+E i D prawa jazdy — za dat´ wa˝-
noÊci przyjmuje si´ wczeÊniejszà z dat okreÊlo-
nych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla
kategorii C+E lub D prawa jazdy,

11) ograniczenia — kody okreÊlone w przepisach,
o których mowa w § 3 ust. 1, majàce zastosowanie
do prawa jazdy,

12) je˝eli kod, o którym mowa w pkt 11, jest identycz-
ny dla wszystkich uzyskanych przez osob´ upraw-
nieƒ, wpisuje si´ go:
a) we wniosku — tylko w miejscu wyznaczonym do

wpisania kodu ogólnego,
b) w prawie jazdy — tylko w ostatnim wierszu tabe-

li umieszczonej na jego drugiej stronie.

3. W przypadkach okreÊlonych w § 5 ust. 1 pkt 2 — 3,
gdy prawo jazdy lub pozwolenie zosta∏o wydane przed
dniem 1 lipca 1999 r. i nie by∏o wymienione zgodnie
z art. 150 ust. 2 ustawy, nowy dokument wydaje si´,
stosujàc dodatkowo zasady okreÊlone w przepisach
w sprawie wymiany praw jazdy.

4. Prawo jazdy w przypadku, o którym mowa w § 5
ust. 1:

1) pkt 3—5 i 7 lit. c) — wydaje si´ w zakresie kategorii
posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub
w zakresie kategorii okreÊlonych w umowie mi´-
dzynarodowej jako równowa˝ne kategoriom po-
siadanym w prawie jazdy,

2) pkt 1, 6 i 7 lit. a) i d) — wydaje si´ w zakresie kate-
gorii obj´tych pozytywnym wynikiem egzaminu
paƒstwowego,

3) pkt 2, 7 lit. b), pkt 8 i 9 — wydaje si´ w zakresie ka-
tegorii obj´tych pozytywnym wynikiem egzaminu
paƒstwowego oraz kategorii posiadanych w do-
tychczasowym prawie jazdy i nieobj´tych zakre-
sem tego egzaminu,

4) pkt 2, 5 i 6 — wydaje si´ po zwrocie przez osob´ do-
tychczas posiadanego prawa jazdy,

5) pkt 3 — w odniesieniu do:
a) zniszczonego prawa jazdy,
b) prawa jazdy wydawanego w wyniku zmiany da-

nych

— wtórnik wydaje si´ po zwrocie przez osob´ do-
tychczas posiadanego dokumentu,

6) pkt 4 — wydaje si´ po otrzymaniu z jednostki woj-
skowej wojskowego dokumentu stwierdzajàcego
uprawnienia do kierowania pojazdem.

5. Przepisy ust. 4 pkt 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio
do pozwolenia.

6. Organ po otrzymaniu posiadanego przez osob´
prawa jazdy lub pozwolenia powinien w przypadkach
okreÊlonych w § 5 ust. 1:

1) pkt 2, 3 i 4 — uniewa˝niç je przez odci´cie lewego
rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwróciç
osobie uprawnionej oraz uzupe∏niç dane we wnio-
sku i w systemie informatycznym,

2) pkt 5 i 6 — umieÊciç je w teczce akt ewidencyjnych
osoby, chyba ˝e umowa mi´dzynarodowa okreÊla
odmienny sposób post´powania, oraz uzupe∏niç
dane w systemie informatycznym.

7. Prawo jazdy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, mo-
˝e byç wydane jego posiadaczowi po zwrocie prawa
jazdy wydanego przez polski organ.

§ 8. 1. Prawo jazdy i pozwolenie wydaje si´ upraw-
nionej osobie, w zale˝noÊci od okreÊlonego we wnio-
sku sposobu jego przekazania:

1) za poÊrednictwem poczty — przesy∏ajàc dokument
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) bezpoÊrednio — za pokwitowaniem odbioru doko-
nanym we wniosku.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ za poÊrednictwem poczty w terminie 2 dni:

1) od dnia otrzymania od producenta — w przypadku
prawa jazdy,

2) od dnia wype∏nienia druku pozwolenia — w przy-
padku pozwolenia.

3. W razie zwrotu przez poczt´ prawa jazdy lub po-
zwolenia z powodu nieodebrania ich przez osob´
uprawnionà:

1) zwrócone dokumenty umieszcza si´ w aktach ewi-
dencyjnych osoby,

2) dokumenty te podlegajà wydaniu po osobistym
zg∏oszeniu si´ tej osoby.

4. Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu
prawa jazdy lub pozwolenia przes∏anego za poÊrednic-
twem poczty wprowadza si´ do wniosku i systemu in-
formatycznego, a dokument potwierdzajàcy ten fakt
umieszcza w teczce akt ewidencyjnych osoby.

§ 9. 1. Dla przes∏anych przez oÊrodek dokumentów
osób, które nie przystàpi∏y do egzaminu paƒstwowego
w okresie 1 roku od daty ostatniego egzaminu i nie
spe∏niajà wymogów okreÊlonych w ustawie i przepi-
sach, o których mowa w § 5 ust. 3, do wydania prawa
jazdy lub pozwolenia:

1) zak∏ada si´ akta ewidencyjne osoby i umieszcza
w ewidencji osób bez uprawnieƒ, je˝eli osoba nie
posiada uprawnieƒ,

2) do∏àcza do teczki akt ewidencyjnych osoby, je˝eli
osoba posiada uprawnienie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesy∏a
si´, na wniosek osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
2, 6 i 7 lit. a), b) i d) — do wskazanego przez nià oÊrod-
ka.

§ 10. Akta ewidencyjne osoby:

1) umieszczone w ewidencji osób bez uprawnieƒ do-
∏àcza si´ do akt ewidencyjnych osoby w ewidencji
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kierowców, je˝eli osoba, której dotyczà, uzyska po
raz pierwszy uprawnienie,

2) przesy∏a si´ wraz z kserokopià karty kierowcy:
a) do organu w∏aÊciwego ze wzgl´du na nowe

miejsce zamieszkania osoby, o której mowa
w § 5 ust. 1 pkt 3 — na wniosek tego organu,

b) do organu w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osób, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 1— 6 , je˝eli prawo jazdy lub pozwolenie wy-
da∏ organ w∏aÊciwy ze wzgl´du na jej miejsce
czasowego pobytu,

c) w ciàgu 2 dni od daty otrzymania wniosku, o któ-
rym mowa w lit. a), albo od daty odebrania przez
osob´ uprawnionà prawa jazdy lub pozwolenia,
o którym mowa w lit. b)
— po wprowadzeniu danych o tym fakcie do sys-
temu informatycznego,

3) przes∏ane przez inny organ umieszcza si´ w odpo-
wiedniej ewidencji, po wczeÊniejszym odnotowa-
niu tego faktu w systemie informatycznym.

§ 11. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie, w którego za-
kresie ustalony zosta∏ zakaz:
1) przechowuje si´ w teczce akt ewidencyjnych osoby,

umieszczonej:
a) w ewidencji kierowców, je˝eli wydane zosta∏o

przez polski organ,
b) w ewidencji osób bez uprawnieƒ, je˝eli wydane

zosta∏o za granicà i niewymienione na polskie
— po wczeÊniejszym wprowadzeniu danych o za-
kazie do systemu informatycznego,

2) wydaje si´, z zastrze˝eniem pkt 3, osobie uprawnio-
nej:
a) po up∏ywie okresu orzeczonej kary zakazu pro-

wadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn je-
go zatrzymania lub cofni´cia uprawnieƒ do kie-
rowania pojazdami,

b) po spe∏nieniu wymogów okreÊlonych w § 5
ust. 1 pkt 8, 9 lub 10 oraz na zasadach okreÊlo-
nych w § 7 ust. 1—4 i § 8,

3) przesy∏a si´ do jednostki, która je wyda∏a za grani-
cà — w przypadku okreÊlonym w § 5 ust. 1 pkt 11.

2. Osobie podlegajàcej kontrolnemu sprawdzeniu
kwalifikacji wydaje si´ skierowanie lub zaÊwiadczenie,
o którym mowa w § 6, a w przypadku gdy:
1) uzyska pozytywny wynik egzaminu paƒstwowego:

a) wydaje si´ decyzj´ o przywróceniu cofni´tego
uprawnienia do kierowania pojazdami i zwraca
przechowywane prawo jazdy lub pozwolenie, je-
˝eli podda∏a si´ kontrolnemu sprawdzeniu kwa-
lifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy,

b) zwraca si´ zatrzymane prawo jazdy lub pozwo-
lenie, je˝eli by∏a skierowana w trybie art. 114 
ust. 1 pkt 1 lit. b) lub podda∏a si´ kontrolnemu
sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1
pkt 2 lit. b) ustawy,

2) uzyska po raz pierwszy negatywny wynik egzami-
nu:
a) wydaje si´ decyzj´ o cofni´ciu uprawnienia do

kierowania pojazdami i wezwanie do zwrotu po-

siadanego przez nià prawa jazdy lub pozwole-
nia, je˝eli by∏a skierowana w trybie art. 114
ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy,

b) wydaje si´ decyzj´ o cofni´ciu uprawnienia do
kierowania pojazdami, je˝eli by∏a skierowana
w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) lub podda∏a si´
kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie
art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) nie podda si´ sprawdzeniu kwalifikacji w terminie
okreÊlonym w skierowaniu — wydaje si´ decyzj´
o cofni´ciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

§ 12. 1. Prawo jazdy, o którym mowa w § 11 ust. 1
pkt 1 lit. a), wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. mo˝na
na wniosek jego posiadacza — po up∏ywie okresu za-
kazu — uniewa˝niç na zasadach okreÊlonych w § 7
ust. 6 pkt 1 i wydaç nowy dokument, stosujàc zasady
okreÊlone w § 7 ust. 3.

2. Je˝eli zakaz dotyczy cz´Êci posiadanych przez
osob´ uprawnieƒ uj´tych w prawie jazdy, mo˝na, po
z∏o˝eniu przez nià wniosku, wydaç nowe prawo jazdy
obejmujàce uprawnienia dotychczas posiadane i nie-
obj´te zakazem, na zasadach okreÊlonych w § 7 
ust. 1—4; dotychczasowe prawo jazdy ulega uniewa˝-
nieniu na zasadach okreÊlonych w § 7 ust. 6 pkt 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy:

1) zakaz obejmuje uprawnienia kategorii B prawa jaz-
dy,

2) osoba posiada uprawnienia kategorii C, C1, D lub
D1 prawa jazdy

— w miejscu przeznaczonym na wpisanie ogranicze-
nia przy tych kategoriach umieszcza si´ kod 106.

§ 13. W systemie informatycznym podlegajà po-
nadto zarejestrowaniu:

1) orzeczenia lekarskie o braku lub istnieniu przeciw-
wskazaƒ do kierowania pojazdem,

2) dokumenty zwiàzane z zatrzymywaniem prawa jaz-
dy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem
uprawnieƒ do kierowania pojazdami oraz orzeczo-
nà karà zakazu prowadzenia pojazdów

— które nale˝y przechowywaç w aktach ewidencyj-
nych osoby wed∏ug zasad okreÊlonych w § 11 ust. 1
pkt 1.

Wydawanie mi´dzynarodowych praw jazdy

§ 14. 1. Mi´dzynarodowe prawo jazdy wydaje si´
lub odmawia si´ jego wydania:

1) po otrzymaniu od osoby:
a) wniosku,
b) dowodu uiszczenia op∏aty za jego wydanie,
c) wyraênej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

przedstawiajàcej osob´ bez nakrycia g∏owy
i okularów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób,
aby ukazywa∏a g∏ow´ w pozycji lewego pó∏pro-
filu i z widocznym lewym uchem, z zachowa-
niem równomiernego oÊwietlenia twarzy,
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d) kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy
wydanego przez polski organ,

2) w zakresie posiadanych przez osob´ uprawnieƒ
uj´tych w krajowym prawie jazdy, z wyjàtkiem ka-
tegorii A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E.

2. Wniosek rejestruje si´ w systemie informatycz-
nym, odnotowujàc na dokumencie numer pozycji w re-
jestrze.

§ 15. 1. W celu, o którym mowa w § 14 ust. 1, nale-
˝y przeprowadziç weryfikacj´ dokumentów, o których
mowa w § 14 ust. 1, obejmujàcà sprawdzenie:

1) poprawnoÊci ich wype∏nienia oraz kompletnoÊci,

2) zgodnoÊci danych z danymi uj´tymi w dokumencie
to˝samoÊci osoby,

3) spe∏nienia przes∏anek okreÊlonych w ustawie do
wydania mi´dzynarodowego prawa jazdy,

4) zgodnoÊci danych z uj´tymi w prowadzonej ewi-
dencji kierowców danymi w zakresie posiadanych
uprawnieƒ i zakazów oraz orzeczeƒ lekarskich
stwierdzajàcych istnienie przeciwwskazaƒ zdro-
wotnych do kierowania pojazdami.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumen-
tów nale˝y:

1) wype∏niç wniosek w miejscu przeznaczonym na
wydanie decyzji,

2) wype∏niç — w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 dni od
dnia otrzymania wymaganych dokumentów —
druk mi´dzynarodowego prawa jazdy,

3) umieÊciç akta przeprowadzonego post´powania
w teczce akt ewidencyjnych osoby, a je˝eli mi´dzy-
narodowe prawo jazdy wyda∏ organ nieb´dàcy or-
ganem w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce jej za-
mieszkania — przes∏aç w terminie 3 dni od dnia je-
go wydania do tego organu.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumen-
tów nale˝y:

1) odmówiç wydania mi´dzynarodowego prawa jaz-
dy,

2) umieÊciç akta przeprowadzonego post´powania
w teczce akt ewidencyjnych osoby, a je˝eli post´-
powanie prowadzi∏ organ nieb´dàcy organem w∏a-
Êciwym ze wzgl´du na jej miejsce zamieszkania —
przes∏aç (w przypadku niez∏o˝enia przez osob´
w wymaganym terminie odwo∏ania) do tego orga-
nu.

4. W razie braków w dokumentach lub w danych
w nich zawartych wezwaç osob´ do ich uzupe∏nienia.

5. Wniosek i mi´dzynarodowe prawo jazdy wype∏-
nia si´ w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w spo-
sób nast´pujàcy:

1) organ wydajàcy — nazwa organu i miejscowoÊç
stanowiàca jego siedzib´ (∏àcznie z kodem poczto-
wym),

2) data wydania — data wype∏nienia druku mi´dzyna-
rodowego prawa jazdy,

3) data wa˝noÊci — data póêniejsza o 3 lata od daty
okreÊlonej w pkt 2, a je˝eli wa˝noÊç okreÊlonej ka-
tegorii krajowego prawa jazdy up∏ywa wczeÊniej —
data wa˝noÊci kategorii wa˝nej najkrócej,

4) kategorie — kategorie, o których mowa w § 14 ust. 1
pkt 2

— wype∏niajàc stosownie wszystkie strony mi´dzyna-
rodowego prawa jazdy.

§ 16. Przepisy § 8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 17. 1. W mi´dzynarodowym prawie jazdy wyda-
nym za granicà dokonuje si´ adnotacji o orzeczonej
w stosunku do osoby, której by∏o wydane, karze zaka-
zu prowadzenia pojazdów:

1) po otrzymaniu prawomocnego wyroku sàdu,

2) w zakresie kategorii prawa jazdy obj´tych zakazem
oraz okresu jego obowiàzywania.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, reje-
struje si´ w systemie informatycznym i przechowuje
w aktach ewidencyjnych osoby umieszczonych w ewi-
dencji osób bez uprawnieƒ.

Wydawanie Êwiadectw kwalifikacji

§ 18. 1. Âwiadectwo kwalifikacji lub jego wtórnik
wydaje si´ w nast´pujàcych przypadkach, po otrzyma-
niu:

1) od osoby ubiegajàcej si´ o wydanie po raz pierw-
szy Êwiadectwa kwalifikacji:
a) wniosku,
b) dowodu uiszczenia op∏aty za wydanie Êwiadec-

twa kwalifikacji,
c) wyraênej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

przedstawiajàcej osob´ bez nakrycia g∏owy
i okularów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób,
aby ukazywa∏a g∏ow´ w pozycji lewego pó∏pro-
filu i z widocznym lewym uchem, z zachowa-
niem równomiernego oÊwietlenia twarzy,

d) dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie wymo-
gów okreÊlonych w art. 115b ustawy:
— orzeczenia lekarskiego stwierdzajàcego brak

przeciwwskazaƒ zdrowotnych do kierowania
pojazdami,

— orzeczenia psychologicznego o predyspo-
zycjach psychicznych do kierowania pojaz-
dem,

— zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursu dokszta∏-
cajàcego kierowców przewo˝àcych rzeczy,

— zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursu dokszta∏-
cajàcego kierowców przewo˝àcych osoby,

e) kserokopii posiadanego prawa jazdy,

2) od osoby ubiegajàcej si´ o rozszerzenie zakresu po-
twierdzenia w Êwiadectwie kwalifikacji spe∏nienia
wymogów okreÊlonych w pkt 1 lit. d):
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1,
b) kserokopii Êwiadectwa kwalifikacji,

3) od osoby ubiegajàcej si´ o wydanie wtórnika Êwia-
dectwa kwalifikacji:
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a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) — c)
i e),

b) kserokopii posiadanego Êwiadectwa kwalifika-
cji, gdy wydanie wtórnika nast´puje w wyniku
zmiany danych.

2. Wniosek sk∏ada si´ do organu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej
si´ lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce cza-
sowego pobytu.

§ 19. 1. W celu wydania Êwiadectwa kwalifikacji al-
bo odmowy jego wydania nale˝y kolejno:

1) zarejestrowaç wniosek w systemie informatycz-
nym, odnotowujàc w dokumencie przydzielony nu-
mer pozycji w rejestrze oraz przeprowadziç weryfi-
kacj´ dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 1,
obejmujàcà sprawdzenie:
a) poprawnoÊci ich wype∏nienia oraz kompletno-

Êci,
b) zgodnoÊci danych z danymi uj´tymi w doku-

mencie to˝samoÊci osoby,
c) spe∏nienia przes∏anek okreÊlonych w ustawie do

wydania Êwiadectwa kwalifikacji,
d) zgodnoÊci danych z uj´tymi w prowadzonej ewi-

dencji kierowców danymi w zakresie posiada-
nych przez osob´ dokumentów uprawniajàcych
do kierowania pojazdami oraz orzeczeƒ lekar-
skich stwierdzajàcych istnienie przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do kierowania pojazdami,

2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewiden-
cjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciw-
wskazaƒ zdrowotnych do kierowania pojazdami
sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem — skiero-
waç osob´ na badania lekarskie w trybie art. 122
ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zgodnie z przepisami wy-
konawczymi wydanymi na podstawie art. 123 usta-
wy i zawiadomiç o fakcie stwierdzenia sprzecznych
orzeczeƒ organ przeprowadzajàcy kontrol´ wyko-
nywania i dokumentowania badaƒ lekarskich,

3) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
a) wype∏niç wniosek w miejscu przeznaczonym na

wydanie decyzji,
b) wprowadziç dane do systemu informatycznego

i utworzyç lub zaktualizowaç kart´ kierowcy,
c) w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 2 dni od dnia otrzy-

mania wymaganych dokumentów — przekazaç
producentowi dane, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1,

d) po otrzymaniu Êwiadectwa kwalifikacji od pro-
ducenta — uzupe∏niç dane we wniosku i w sys-
temie informatycznym,

e) umieÊciç akta przeprowadzonego post´powania
w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji
kierowców,

4) w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów:
a) odmówiç wydania Êwiadectwa kwalifikacji,
b) wprowadziç dane do systemu informatycznego,
c) umieÊciç akta przeprowadzonego post´powania

w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji
kierowców,

5) w razie braków w dokumentach lub w danych
w nich zawartych — wezwaç osob´ do ich uzupe∏-
nienia.

2. Wniosek i Êwiadectwo kwalifikacji, w przypadku
okreÊlonym w ust. 1 pkt 3, z zastrze˝eniem ust. 3, wy-
pe∏nia si´ w sposób nast´pujàcy:

1) numer Êwiadectwa kwalifikacji — numer okreÊlony
w § 7 ust. 2 pkt 2,

2) organ wydajàcy — odpowiednio kod terytorialny
lub nazwa organu,

3) data wydania — data ustalona przez producenta,

4) data wa˝noÊci kontrolnego badania lekarskiego:
a) data ustalana przez starost´ stosownie do

art. 115b ust. 2 pkt 1 ustawy, 
b) data ostatniego dnia roku kalendarzowego na-

st´pujàcego po roku, w którym osoba ukoƒczy
55 rok ˝ycia, je˝eli data kontrolnego badania le-
karskiego ustalona na okres 5-letni stosownie do
art. 115b ust. 2 pkt 1 ustawy wykracza∏aby poza
rok kalendarzowy nast´pujàcy po tym roku, 

5) data wa˝noÊci badania psychologicznego — data
ukoƒczenia przez osob´ 56 roku ̋ ycia, gdy badanie
zosta∏o przeprowadzone po raz pierwszy przed
ukoƒczeniem przez osob´ 55 lat lub znak „—”
oznaczajàcy bezterminowà wa˝noÊç badania,
w przypadku gdy:
a) ponowne badanie zosta∏o przeprowadzone

w ciàgu roku po ukoƒczeniu przez osob´ 55 roku
˝ycia,

b) Êwiadectwo kwalifikacji zostaje wydane po
ukoƒczeniu przez osob´ 56 roku ˝ycia,

6) ukoƒczenie kursu dokszta∏cajàcego kierowców
przewo˝àcych rzeczy lub osoby — znak „—” ozna-
czajàcy bezterminowà wa˝noÊç potwierdzanego
wymagania,

7) data wa˝noÊci Êwiadectwa kwalifikacji — wcze-
Êniejsza z dat, o których mowa w pkt 4 i 5,

8) kod ogólny — kod 71 w przypadku wydawania
wtórnika dokumentu wykonanego na blankiecie,
którego wzór i opis okreÊlajà przepisy w sprawie
wzorów dokumentów uprawniajàcych do kierowa-
nia pojazdami.

3. Osobie, posiadajàcej Êwiadectwo kwalifikacji
wydane przed dniem 1 stycznia 2002 r., która z∏o˝y∏a
wniosek o wydanie wtórnika lub wymian´ dokumentu
na podstawie art. 150 ustawy, nowy dokument, sto-
sownie do postanowieƒ art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 
6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444), wydaje si´ stosu-
jàc poni˝sze zasady:

1) data wa˝noÊci kontrolnego badania lekarskiego —
najpóêniejsza z dat okreÊlonych dla kategorii C, C1,
D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub pozwolenia albo
kategorii A, A1, B, B1, B+E lub T, je˝eli Êwiadectwo
kwalifikacji potwierdza wymóg przeprowadzenia
kontrolnych badaƒ lekarskich wy∏àcznie w zakresie
ni˝szych kategorii,

2) data wa˝noÊci badania psychologicznego:
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a) data ukoƒczenia przez osob´ 56 roku ˝ycia, je˝e-
li data wa˝noÊci kontrolnego badania lekarskie-
go nie przekracza tej daty, a badanie psycholo-
giczne zosta∏o przeprowadzone przed ukoƒcze-
niem przez osob´ 55 lat,

b) znak „ — ” oznaczajàcy bezterminowà wa˝noÊç
badania, je˝eli osoba ukoƒczy∏a 56 lat przed
up∏ywem daty wa˝noÊci kontrolnego badania le-
karskiego, 

3) data wa˝noÊci Êwiadectwa kwalifikacji — data usta-
lona dla wa˝noÊci kontrolnego badania lekarskie-
go, o którym mowa w pkt 1,

4) kod ogólny:
a) — kod 720 w przypadku wydawania wtórnika do-

kumentu wydanego zgodnie z wzorem okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzajà-
cych uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86, z 1999 r. Nr 58,
poz. 620 i z 2000 r. Nr 15, poz. 200) i w rozporzà-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stwierdzajàcych uprawnienia do
kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729 i Nr
83, poz. 899), 

b) — kod 730 w przypadku wymiany dokumentu
wydanego zgodnie z wzorem okreÊlonym w roz-
porzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzy-
skiwania uprawnieƒ do kierowania pojazdami
i uprawnieƒ instruktorów, wyk∏adowców, egza-
minatorów oraz w sprawie szkolenia, egzamino-
wania (Dz. U. z 1996 r. Nr 134, poz. 626).

§ 20. Przepisy § 8 i § 10 pkt 2 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 21. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o zakazie
— rozumie si´ przez to odpowiednio zakaz orzeczony
przez kolegium do spraw wykroczeƒ.

§ 22. Akta ewidencyjne kierowcy i karta ewidencyj-
na, utworzone przed dniem 1 lipca 1999 r.:

1) ulegajà po∏àczeniu i przeniesieniu do akt ewiden-
cyjnych osoby w ewidencji:
a) kierowców — w przypadkach okreÊlonych w § 5

ust. 1 pkt 2—10 i § 18 ust. 1 oraz przy wymianie,
o której mowa w art. 150 ustawy,

b) osób bez uprawnieƒ — je˝eli osoba nie uzyska∏a
dotychczas uprawnienia,

2) ulegajà wycofaniu z dotychczasowej ewidencji do
dnia 31 grudnia 2006 r. — je˝eli osobie, której doty-
czà, wystawiono akt zgonu,

3) sà przechowywane przez czas nieograniczony —
w przypadkach niewymienionych w pkt 1 i 2.

§ 23. W sprawach wszcz´tych, a niezakoƒczonych
przed dniem 1 stycznia 2002 r., stosuje si´ przepisy ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w spra-
wie wydawania uprawnieƒ do kierowania pojazdami
(Dz. U. Nr 58, poz. 621, z 2000 r. Nr 15, poz. 201 oraz
z 2001 r. Nr 70, poz. 730 i Nr 83, poz. 900).

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4

WYKAZ PA¡STW, KTÓRYCH KRAJOWE PRAWA JAZDY SÑ WA˚NE NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I MOGÑ BYå WYMIENIONE


