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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruktorów
i egzaminatorów.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 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) zarzàdza
si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wymagania w stosunku do jednostek lub szkó∏ pro-

wadzàcych szkolenie kandydatów na kierowców
lub motorniczych — w zakresie wyposa˝enia dy-
daktycznego, warunków lokalowych, placu ma-
newrowego i pojazdów przeznaczonych do szkole-
nia,

2) wymagania w stosunku do jednostek prowadzà-
cych egzaminy paƒstwowe — w zakresie wyposa-
˝enia, warunków lokalowych, placu manewrowe-
go i pojazdów przeznaczonych do egzaminowania,

3) program szkolenia osób ubiegajàcych si´ o upraw-
nienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tram-
wajami oraz kandydatów na instruktorów i egzami-
natorów,

4) warunki i tryb:

a) uzyskiwania uprawnieƒ do kierowania pojazda-
mi, szkolenia i egzaminowania osób ubiegajà-
cych si´ o uprawnienia do kierowania pojazda-
mi lub podlegajàcych sprawdzeniu kwalifikacji
oraz wzory dokumentów z tym zwiàzanych,

b) szkolenia i egzaminowania kandydatów na in-
struktorów i egzaminatorów, pracy komisji egza-
minacyjnych oraz wzory dokumentów z tym
zwiàzanych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

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

2) pozwoleniu — rozumie si´ przez to pozwolenie do
kierowania tramwajem.
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Rozdzia∏ 2 

Szkolenie

§ 3. 1. Szkolenie kandydatów na kierowców lub mo-
torniczych mo˝e prowadziç jednostka, która posiada:

1) oznaczone jej nazwà pomieszczenie biurowe prze-
znaczone do obs∏ugi osób i przechowywania wy-
maganej dokumentacji,

2) co najmniej jednà sal´:
a) o powierzchni nie mniejszej ni˝ 25 m2, przezna-

czonà wy∏àcznie do prowadzenia zaj´ç z nie wi´-
cej ni˝ 20 osobami jednoczeÊnie,

b) wyposa˝onà w stoliki i miejsca siedzàce dla ka˝-
dej osoby,

c) odpowiednio oÊwietlonà, ogrzewanà i przewie-
trzanà,

d) odizolowanà fonicznie od innych pomieszczeƒ,

3) toalet´ zlokalizowanà w pobli˝u sali, o której mowa
w pkt 2,

4) utwardzony plac manewrowy wy∏àczony z ruchu
pojazdów innych ni˝ przeznaczone do nauki jazdy,
umo˝liwiajàcy wykonanie ka˝dego z zadaƒ przewi-
dzianych na egzaminie paƒstwowym (z wyjàtkiem
ruszania na wzniesieniu), o powierzchni:

a) co najmniej 120 m2, przy szkoleniu w zakresie
kategorii A, A1, B lub B1 prawa jazdy — wypo-
sa˝ony w pacho∏ki o wysokoÊci co najmniej
0,5 m,

b) co najmniej 180 m2, przy szkoleniu w zakresie
kategorii T, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E lub
D1+E prawa jazdy — wyposa˝ony w pacho∏ki
i tyczki o ∏àcznej wysokoÊci co najmniej 2 m,

c) umo˝liwiajàcej jazd´ tramwajem  na odcinku
o d∏ugoÊci co najmniej 100 m, przy szkoleniu
w zakresie pozwolenia,

5) co najmniej jeden pojazd spe∏niajàcy wymogi okre-
Êlone w tabeli — dla ka˝dego uprawnienia obj´te-
go zakresem szkolenia, z tym ˝e:
a) wymogi okreÊlone w poz. 1—4, 14 i 15 obowià-

zujà do dnia 31 grudnia 2002 r.,
b) wymogi okreÊlone w poz. 5—13 obowiàzujà do

dnia 30 czerwca 2010 r.,
c) pojazdy, o których mowa w poz. 5, 6, 10, 11 i 14,

powinny byç obcià˝one co najmniej do po∏owy
swojej dopuszczalnej ∏adownoÊci,

d) wymogi obowiàzujàce po datach, o których mo-
wa w lit. a) i b), sà okreÊlone w przepisach
w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia:

Poz. Rodzaj
uprawnienia Rodzaj pojazdu

1 2 3
1

K
A
T
E
G
O
R
I
A

A motocykl o pojemnoÊci skokowej silnika przekraczajàcej 125 cm3, który mo˝e osiàgnàç pr´d-
koÊç co najmniej 100 km/h

2 A1 motocykl o pojemnoÊci skokowej silnika nieprzekraczajàcej 125 cm3 i mocy nieprzekraczajà-
cej 11 kW

3 B samochód osobowy o d∏ugoÊci przekraczajàcej 3,5 m lub samochód osobowy przystosowa-
ny do rodzaju schorzenia osoby niepe∏nosprawnej posiadajàcej orzeczenie lekarskie z adno-
tacjà, ˝e mo˝e taki pojazd prowadziç 

4 B1 trójko∏owy lub czteroko∏owy pojazd samochodowy o masie w∏asnej nieprzekraczajàcej 550 kg

5 C samochód ci´˝arowy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej co najmniej 10 t i d∏ugoÊci co naj-
mniej 7 m, 

6 C1 samochód ci´˝arowy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej co najmniej 4 t i nieprzekraczajàcej 7,5 t

7 D autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu wi´cej ni˝ 17 osób ∏àcznie z kierowcà, o
d∏ugoÊci nie mniejszej ni˝ 9 m 

8 D1 autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wi´cej ni˝ 17 osób ∏àcznie z kierow-
cà, o d∏ugoÊci nie mniejszej ni˝ 5 m 

9 B+E pojazd, o którym mowa w art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy, z przyczepà o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej co najmniej 1 t, o ile ∏àczna dopuszczalna masa ca∏kowita zespo∏u tych pojaz-
dów przekracza 3,5 t

10 C+E zespó∏ pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej co najmniej 18 t i d∏ugoÊci co najmniej
12 m z∏o˝ony z samochodu ci´˝arowego okreÊlonego w poz. 5 i przyczepy lub ciàgnika sio-
d∏owego i naczepy

11 C1+E zespó∏ pojazdów o d∏ugoÊci co najmniej 8 m, z∏o˝ony z samochodu ci´˝arowego okreÊlone-
go w poz. 6 i przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej co najmniej 2 t 

12 D+E autobus okreÊlony w poz. 7 z przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej co najmniej 1,25 t
13 D1+E autobus okreÊlony w poz. 8 z przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej co najmniej 1,25 t
14 T zespó∏ pojazdów o d∏ugoÊci co najmniej 7,5 m  z∏o˝ony z ciàgnika rolniczego i przyczepy wie-

loosiowej innej ni˝ lekka 
15 pojazd szynowy wielocz∏onowy lub sk∏ad tramwajów co najmniej 2-wagonowyPozwolenie
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6) wyposa˝enie dydaktyczne odpowiadajàce obowià-
zujàcemu stanowi prawnemu i poziomowi techni-
ki, zawierajàce co najmniej:
a) tablic´ do pisania i makiet´ umo˝liwiajàcà symu-

lowanie sytuacji na drodze,
b) tablice poglàdowe, folie, diapozytywy, progra-

my komputerowe lub filmy wideo ( wraz z urzà-
dzeniami umo˝liwiajàcymi korzystanie z nich)
prezentujàce:
— zasady bezpiecznego poruszania si´ w ruchu

drogowym,
— zasady kierowania pojazdem,
— podstawowe czynnoÊci kontrolno-obs∏ugo-

we,
— zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,

c) teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogo-
wego i warunków u˝ywania pojazdów.

2. Je˝eli z sali do prowadzenia zaj´ç korzysta jedno-
czeÊnie wi´cej ni˝ 20 osób, to powierzchni´ okreÊlonà
w ust. 1 pkt 2 lit. a) zwi´ksza si´ o 1 m2 — dla ka˝dej do-
datkowej osoby.

3. Je˝eli z placu manewrowego korzysta jednocze-
Ênie wi´cej ni˝ jeden pojazd, to powierzchni´ okreÊlo-
nà:

1) w ust. 1 pkt 4 lit. a)  zwi´ksza si´ o 50 m2 — dla ka˝-
dego dodatkowego pojazdu,

2) w ust. 1 pkt 4 lit. b)  zwi´ksza si´ o 100 m2 — dla ka˝-
dego dodatkowego pojazdu.

4. Od dnia 1 lipca 2002 r. infrastruktura, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, powinna byç zlokalizowana  na
obszarze powiatu w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
jednostki lub powiatów graniczàcych z nim.

§ 4. 1. O wydanie zezwolenia, o którym mowa
w art. 102 ustawy, mo˝e ubiegaç si´:

1) osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna przed-
si´biorcy, którego dzia∏alnoÊç gospodarcza obej-
muje szkolenie osób ubiegajàcych si´ o uprawnie-
nia do kierowania pojazdem — zwana dalej
„oÊrodkiem szkolenia”,

2) szko∏a lub jednostka organizacyjna innego ni˝ okre-
Êlony w pkt 1 przedsi´biorcy, prowadzàca dzia∏al-
noÊç szkoleniowà na podstawie odr´bnych przepi-
sów i w której, w ramach programu nauczania,
przewidziane jest uzyskiwanie uprawnieƒ do kiero-
wania pojazdem — zwana dalej „szko∏à”.

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, sk∏ada wnio-
sek o wydanie zezwolenia do starosty w∏aÊciwego ze
wzgl´du na jej siedzib´, na druku wed∏ug wzoru, który
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do ka˝dej
jednostki organizacyjnej wchodzàcej w sk∏ad przedsi´-
biorcy, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y do-
∏àczyç:

1) dokument okreÊlajàcy status prawny jednostki or-
ganizacyjnej b´dàcej osobà prawnà lub nie posia-

dajàcej osobowoÊci prawnej albo dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç w przypadku osoby fi-
zycznej,

2) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymogów
okreÊlonych w § 3.

§ 5. 1. Starosta wydaje:

1) zezwolenie na prowadzenie szkolenia kandydatów
na kierowców lub motorniczych po sprawdzeniu
prawdziwoÊci danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w § 4 ust. 2, oraz ich zgodnoÊci
z wymogami okreÊlonymi w ustawie, 

2) decyzj´ o odmowie wydania zezwolenia, je˝eli jed-
nostka ubiegajàca si´ o jego wydanie nie spe∏nia
wymogów, o których mowa w pkt 1.

2. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Ka˝dorazowà zmian´ stanu faktycznego obj´te-
go danymi zawartymi we wniosku, o których mowa
w § 4 ust. 2, posiadajàcy zezwolenie jest obowiàzany
zg∏osiç staroÊcie w terminie nieprzekraczajàcym 21 dni
od daty jej powstania, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W przypadku zmiany zakresu uprawnieƒ do szko-
lenia, zezwolenie mo˝e byç zmienione na wniosek po-
siadajàcego zezwolenie.

5. Numer zezwolenia sk∏ada si´ z oÊmiu znaków,
z tym ˝e:

1) pierwsze cztery od prawej strony znaki sà identyfi-
katorem jednostki podzia∏u terytorialnego kraju,
zwanym dalej „kodem terytorialnym”, a pozosta∏e
znaki sà numerem porzàdkowym,

2) o wydaniu zezwolenia starosta zawiadamia jed-
nostk´ wskazanà przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.

§ 6.1. Osoba ubiegajàca si´ o prawo jazdy lub po-
zwolenie podlega szkoleniu, które obejmuje:

1) szkolenie podstawowe — przed przystàpieniem po
raz pierwszy do egzaminu paƒstwowego w zakre-
sie okreÊlonej kategorii prawa jazdy lub pozwole-
nia,

2) szkolenie dodatkowe — ka˝dorazowo po trzykrot-
nym uzyskaniu negatywnego wyniku z cz´Êci teo-
retycznej lub praktycznej egzaminu paƒstwowego

— zgodnie z wymogami okreÊlonymi w programie,
który stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Od osób ubiegajàcych si´ o prawo jazdy katego-
rii B lub B1  nie wymaga si´ ukoƒczenia szkolenia pod-
stawowego, je˝eli posiadajà prawo jazdy kategorii
C lub D.

§ 7.1. Szkolenie kandydatów na kierowców lub mo-
torniczych jest organizowane:

1) przez oÊrodki szkolenia — w formie kursu uwzgl´d-
niajàcego program, o którym mowa w § 6 ust.1,

2) przez szko∏y — w formie nauki uwzgl´dniajàcej
w programie co najmniej zakres kursu, o którym
mowa w pkt 1.
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2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e rozpo-
czàç osoba, która posiada:

1) wiek wymagany przepisami ustawy,

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ zdro-
wotnych do kierowania pojazdem,

3) zgod´ rodziców lub opiekuna, je˝eli nie ukoƒczy∏a
18 lat,

4) z zastrze˝eniem ust. 3, prawo jazdy kategorii B, je-
˝eli zakres szkolenia obejmuje kategori´  C, C1,
D lub D1 prawa jazdy, 

5) z zastrze˝eniem ust. 3, prawo jazdy kategorii B, C,
C1, D lub D1, je˝eli szkolenie obejmuje odpowied-
nio kategori´ B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

3.  Przepisów ust. 2 pkt 4 i 5 nie stosuje si´ do ˝o∏-
nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

4. Sprawdzenia spe∏nienia przez kandydatów na
kierowców lub motorniczych wymogów, o których mo-
wa w ust. 2, dokonuje oÊrodek szkolenia lub szko∏a.

5. W trakcie szkolenia kandydatów na kierowców
i motorniczych zabroniona jest obecnoÊç w pojeêdzie
(poza instruktorem i osobà szkolonà) osób trzecich,
z wyjàtkiem:

1) kandydatów na instruktorów wraz z wyk∏adowcà,

2) kierownika jednostki szkolàcej lub pracownika
przez niego upowa˝nionego,

3) osoby sprawujàcej w imieniu starosty nadzór w za-
kresie szkolenia,

4) t∏umacza przysi´g∏ego, je˝eli osoba szkolona nie
w∏ada j´zykiem polskim w stopniu umo˝liwiajà-
cym prowadzenie szkolenia,

5) t∏umacza j´zyka migowego, je˝eli osoba szkolona
jest g∏uchoniema. 

§ 8. 1. Upowa˝nienie do prowadzenia szkolenia
kandydatów na instruktorów mo˝e otrzymaç jednost-
ka, która:

1) z∏o˝y∏a wniosek o jego wydanie do starosty w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na jej siedzib´,

2) spe∏nia wymogi, o których mowa w § 3, z wyjàtkiem
wyposa˝enia dydaktycznego odnoszàcego si´ do
zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,

3) z∏o˝y∏a dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wy-
mogów, o których mowa w pkt 2.

2. Starosta wydaje upowa˝nienie po sprawdzeniu
prawdziwoÊci danych zawartych we wniosku oraz ich
zgodnoÊci z wymogami okreÊlonymi w ust. 1 pkt 2 —
na druku wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 9. Kandydat na instruktora podlega szkoleniu,
które obejmuje:

1) szkolenie podstawowe — przed przystàpieniem po
raz pierwszy do egzaminu, o którym mowa
w art. 105 ust. 2 pkt 5 ustawy,

2) szkolenie dodatkowe:

a) ka˝dorazowo po dwukrotnym uzyskaniu nega-
tywnego wyniku egzaminu, o którym mowa
w pkt 1,

b) w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres
uprawnieƒ instruktora

— zgodnie z wymogami okreÊlonymi w programie,
który stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 10.1. Szkolenie kandydatów na instruktorów jest
organizowane w formie kursu uwzgl´dniajàcego pro-
gram, o którym mowa w § 9.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e rozpo-
czàç osoba, która:

1) spe∏nia wymogi okreÊlone w art. 105 ust. 2 
pkt 1—3 i 6 ustawy,

2) uzyska∏a pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyj-
nego ze znajomoÊci przepisów ruchu drogowego
i techniki kierowania pojazdem.

3. Sprawdzenia spe∏nienia przez kandydatów na in-
struktorów wymogów, o których mowa w ust. 2, doko-
nuje organizator kursu.

§ 11. 1. Upowa˝nienie do prowadzenia szkolenia
kandydatów na egzaminatorów mo˝e otrzymaç jed-
nostka, która:

1) z∏o˝y∏a wniosek o jego wydanie,

2) spe∏nia wymogi, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 1—5, pkt 6 lit. a) i c), ust. 2 i 3, oraz posiada:
a) informatyczne Êrodki techniczne i oprogramo-

wanie przeznaczone do przeprowadzania egza-
minów teoretycznych,

b) filmy wideo prezentujàce zasady bezpiecznego
kierowania pojazdem, podstawowe czynnoÊci
kontrolno-obs∏ugowe oraz zasady przeprowa-
dzania egzaminów teoretycznych i praktycz-
nych,

3) z∏o˝y∏a dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wy-
mogów, o których mowa w pkt 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu wydaje
upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, po sprawdze-
niu prawdziwoÊci danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz ich zgodnoÊci z wy-
mogami okreÊlonymi w ust. 1 pkt 2 — na druku wed∏ug
wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdze-
nia.

§ 12. Kandydat na egzaminatora podlega szkoleniu,
które obejmuje:

1) szkolenie podstawowe — przed przystàpieniem po
raz pierwszy do egzaminu, o którym mowa
w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy,

2) szkolenie dodatkowe:
a) ka˝dorazowo po dwukrotnym uzyskaniu nega-

tywnego wyniku egzaminu, o którym mowa
w pkt 1,

b) w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres
uprawnieƒ egzaminatora

— zgodnie z wymogami okreÊlonymi w programie,
który stanowi za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
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§ 13.1. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów
jest organizowane w formie kursu uwzgl´dniajàcego
program, o którym mowa w § 12.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e rozpo-
czàç osoba, która:

1) spe∏nia wymogi okreÊlone w art. 110 ust. 1 pkt 1—5
i 9 ustawy,

2) uzyska∏a pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyj-
nego ze znajomoÊci przepisów ruchu drogowego
i techniki kierowania pojazdem.

3. Sprawdzenia spe∏nienia przez kandydata na eg-
zaminatora wymogów, o których mowa w ust. 2, doko-
nuje organizator kursu.

Rozdzia∏ 3

Egzaminowanie

§ 14. 1. Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania po-
jazdami silnikowymi i tramwajami odbywa si´ w for-
mie egzaminu paƒstwowego, który sk∏ada si´, z za-
strze˝eniem § 15 ust. 2—4, z cz´Êci teoretycznej i prak-
tycznej, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w instrukcji
stanowiàcej za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

2. Cz´Êç teoretyczna egzaminu paƒstwowego, zwa-
na dalej  „egzaminem teoretycznym”, obejmuje
sprawdzenie znajomoÊci przepisów ruchu drogowego,
techniki kierowania i czynnoÊci kontrolno-obs∏ugo-
wych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedle-
karskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

3. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany:

1) przy u˝yciu komputerowego urzàdzenia egzamina-
cyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem
wskazanym przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3,

2) w formie pisemnego testu, w przypadku:
a) gdy osoba egzaminowana ubiega si´ o pozwo-

lenie,
b) awarii systemu uniemo˝liwiajàcej przeprowa-

dzenie egzaminu w sposób, o którym mowa
w pkt 1, 

c) gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie
lekarskie z adnotacjà o przeciwwskazaniach do
przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym
mowa w pkt 1,

3) w formie ustnej — w przypadku gdy osoba egzami-
nowana nie w∏ada j´zykiem polskim lub posiada
orzeczenie lekarskie z adnotacjà o przeciwwskaza-
niach do przeprowadzenia  egzaminu w sposób,
o którym mowa w pkt 2.

4.  Cz´Êç praktyczna egzaminu paƒstwowego, zwa-
na dalej „egzaminem praktycznym”, obejmuje  spraw-
dzenie:

1) umiej´tnoÊci wykonywania manewrów podstawo-
wych i jest realizowana na placu manewrowym, 

2) umiej´tnoÊci jazdy w ruchu drogowym i jest reali-
zowana na drogach publicznych. 

5. Egzamin praktyczny powinien byç przeprowa-
dzony pojazdem okreÊlonym w § 3 ust. 1 pkt 5.

6. Warunkiem przystàpienia do egzaminu praktycz-
nego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu
teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wy-
niku nie mo˝e up∏ynàç okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

7. Podczas przeprowadzania egzaminu praktyczne-
go warunkiem sprawdzenia umiej´tnoÊci jazdy w ru-
chu drogowym na drogach publicznych jest uzyskanie
pozytywnego wyniku z wykonywania manewrów pod-
stawowych na placu manewrowym.

§ 15. 1. Osoba ubiegajàca si´ o prawo jazdy lub po-
zwolenie przyst´puje do egzaminu teoretycznego
i praktycznego, z zastrze˝eniem ust. 2—4, pod warun-
kiem spe∏nienia wymogów, o których mowa w art. 90
ust. 1 pkt 1—3 i ust. 2—4 ustawy.

2. Egzamin paƒstwowy obejmujàcy wy∏àcznie eg-
zamin teoretyczny dotyczy osoby ubiegajàcej si´ o kra-
jowe prawo jazdy na podstawie wa˝nego prawa jazdy
wydanego za granicà przez kraj nieb´dàcy stronà mi´-
dzynarodowych konwencji dotyczàcych ruchu drogo-
wego i którego wzór nie jest zgodny z wzorem umiesz-
czonym w tych konwencjach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy:
1) umowa mi´dzynarodowa zawarta pomi´dzy

Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwem, w którym wy-
dano prawo jazdy, przewiduje wzajemnà wymian´
praw jazdy bez sprawdzania kwalifikacji,

2) rozporzàdzenie ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu  wydane na podstawie art. 94 ust. 4
ustawy nie okreÊla w stosunku do osoby ubiegajà-
cej si´ o wydanie prawa jazdy wymogu sprawdza-
nia kwalifikacji.

4. Egzamin paƒstwowy obejmujàcy wy∏àcznie eg-
zamin praktyczny dotyczy osoby ubiegajàcej si´
o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie ka-
tegorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E prawa jazdy oraz
kategorii A, B, C lub D, je˝eli posiada odpowiednio pra-
wo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1.

§ 16. 1. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o któ-
rym mowa w art. 114 ustawy, przeprowadzane jest
w formie egzaminu paƒstwowego, o którym mowa
w § 14 i 15.

2. Egzamin paƒstwowy sk∏adajàcy si´ z egzaminu:
1) teoretycznego i praktycznego — przeprowadzany

jest w stosunku do osoby podlegajàcej sprawdze-
niu kwalifikacji w trybie okreÊlonym w art. 114
ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt  2 ustawy, z zastrze˝eniem
§ 15 ust. 4,

2) teoretycznego i praktycznego lub jednego z nich —
przeprowadzany jest w stosunku do osoby podle-
gajàcej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie okreÊlo-
nym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.

§ 17. 1. Przed przystàpieniem do egzaminu paƒ-
stwowego, osoba ubiegajàca si´ o prawo jazdy lub po-
zwolenie sk∏ada w jednostce uprawnionej do jego
przeprowadzania, zwanej dalej „oÊrodkiem egzamino-
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wania”, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, nast´pujàce doku-
menty:
1) wniosek na druku wed∏ug wzoru okreÊlonego prze-

pisami w sprawie wydawania uprawnieƒ do kiero-
wania pojazdami,

2) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin,
3) wyraênà fotografi´ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

przedstawiajàcà osob´ bez nakrycia g∏owy i okula-
rów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób, aby ukazy-
wa∏a g∏ow´ w pozycji  lewego pó∏profilu i z widocz-
nym lewym uchem, z zachowaniem równomierne-
go oÊwietlenia twarzy,

4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ zdro-
wotnych do kierowania pojazdami, 

5) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu dla kandydatów
na kierowców lub motorniczych:
a) w zakresie szkolenia podstawowego,
b) w zakresie szkolenia dodatkowego, je˝eli trzy-

krotnie uzyska∏a negatywny wynik z egzaminu
teoretycznego lub z egzaminu praktycznego,

6) pisemnà zgod´ rodziców lub opiekuna, je˝eli nie
ukoƒczy∏a 18 lat; 

7) kserokopi´ posiadanego prawa jazdy kategorii:
a) B, je˝eli ubiega si´ o uprawnienie do kierowania

pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D lub D1,
b) B, C, C1, D lub D1, je˝eli ubiega si´ o uprawnie-

nie do kierowania pojazdem w zakresie odpo-
wiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E,
D+E lub D1+E,

c) A1, B1, C1 lub D1, je˝eli ubiega si´ o uprawnie-
nie do kierowania pojazdem w zakresie odpo-
wiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D,

8) zaÊwiadczenie o odbywaniu zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli jest ˝o∏nierzem ubiegajàcym si´
o prawo jazdy kategorii D lub D1, który nie ukoƒ-
czy∏ 21 lat.

2. Osoba ubiegajàca si´ o uprawnienie w trybie
art. 97 ust. 3 ustawy — do∏àcza do wniosku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1:
1) dokumenty wymienione w ust. 1:

a) pkt 2—6,  je˝eli ubiega si´ po raz pierwszy o wy-
danie prawa jazdy,

b) pkt 2—7,  je˝eli rozszerza posiadane uprawnie-
nia,

c) pkt 2 i 3 oraz kserokopi´ posiadanego prawa jaz-
dy z uwierzytelnionym t∏umaczeniem, je˝eli
ubiega si´ o wymian´ wydanego za granicà pra-
wa jazdy nieokreÊlonego w konwencjach o ru-
chu drogowym,

2) wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych okreÊlajàcy zakres egzaminu.

3. Osoba ubiegajàca si´ o wymian´ krajowego pra-
wa jazdy wydanego za granicà, gdy ustawa przewidu-
je poddanie tej osoby sprawdzeniu kwalifikacji w za-
kresie egzaminu teoretycznego, do∏àcza do wniosku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3,
2) kserokopi´ posiadanego prawa jazdy z uwierzytel-

nionym t∏umaczeniem.

4. Osoba podlegajàca kontrolnemu sprawdzeniu
kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
sk∏ada do oÊrodka egzaminowania:

1) skierowanie wydane przez starost´,

2) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin.

5. Osoba podlegajàca kontrolnemu sprawdzeniu
kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2
ustawy sk∏ada do oÊrodka egzaminowania:

1) wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin oraz:
a) skierowanie wydane przez starost´, je˝eli podle-

ga sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114
ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy,

b) zaÊwiadczenie wydane przez starost´, je˝eli pod-
lega sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114
ust. 1 pkt  2 ustawy.

6. Warunkiem przystàpienia przez osoby, o których
mowa w ust. 4 i 5, do egzaminu w zakresie kategorii:

1) B+E, C lub D jest uzyskanie pozytywnego wyniku
egzaminu na kategori´ B prawa jazdy, o ile zakres
egzaminu obejmuje równie˝ t´ kategori´,

2) C1+E, C+E, D1+E lub D+E jest uzyskanie  pozytyw-
nego wyniku egzaminu odpowiednio na kategori´
C1, C, D1 lub D prawa jazdy, o ile zakres egzaminu
obejmuje równie˝ te kategorie.

7. OÊrodek egzaminowania przesy∏a, po sprawdze-
niu pod wzgl´dem kompletnoÊci i poprawnoÊci wype∏-
nienia, dokumenty, o których mowa w ust. 1—5, z wy-
jàtkiem dowodu uiszczenia op∏aty za egzamin, do w∏a-
Êciwego organu wydajàcego prawa jazdy lub pozwole-
nia, w terminie 3 dni, po uzyskaniu przez osob´, o któ-
rej mowa:

1) w ust. 1—3 pozytywnego wyniku egzaminu paƒ-
stwowego lub nieprzystàpienia przez nià do egza-
minu w okresie 1 roku od daty ostatniego egzami-
nu,

2) w ust. 4 i 5:
a) pozytywnego wyniku egzaminu paƒstwowego,
b) po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu

paƒstwowego lub niepoddania si´ sprawdzeniu
kwalifikacji w terminie okreÊlonym w skierowa-
niu wydanym przez starost´.

§ 18. 1. OÊrodek egzaminowania wyznacza termin
egzaminu w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia
z∏o˝enia dokumentów wymaganych w § 17, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Termin egzaminu dla ̋ o∏nierzy odbywajàcych za-
sadniczà s∏u˝b´ wojskowà oÊrodek egzaminowania
wyznacza po z∏o˝eniu dokumentów, o których mowa
w § 17 ust. 1 pkt 1—4, pkt 6 i 8. ZaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w § 17 ust. 1 pkt 5, powinno byç z∏o˝one nie
póêniej ni˝ na 2 dni przed wyznaczonym terminem eg-
zaminu.

3. W razie gdy osoba, o której mowa w § 17 
ust. 1 — 5, uzyska∏a negatywny wynik egzaminu  teo-
retycznego lub praktycznego albo nie przystàpi∏a do
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egzaminu, oÊrodek egzaminowania wyznacza kolejny
termin egzaminu:
1) po wczeÊniejszym uiszczeniu odpowiedniej op∏aty

za egzamin, z wyjàtkiem przypadków, o których
mowa w ust. 7 pkt 3, ust. 9 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2
pkt 2 ustawy,

2) nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 7 dni od daty wyzna-
czenia ostatniego egzaminu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, obowiàzana jest
zg∏osiç si´ na egzamin w wyznaczonym terminie.

5. Warunkiem przystàpienia do egzaminu jest:
1) posiadanie przez osob´ zg∏aszajàcà si´ na egzamin

odpowiedniej sprawnoÊci fizycznej i psychicznej,
2) ustalenie przez egzaminatora to˝samoÊci osoby

zg∏aszajàcej si´ na egzamin na podstawie posiada-
nego przez nià dowodu osobistego, tymczasowe-
go dowodu osobistego, karty sta∏ego pobytu lub
paszportu.

6. Egzaminator w zwiàzku z wykonywanymi czyn-
noÊciami jest uprawniony do:
1) legitymowania osób egzaminowanych,
2) ˝àdania poddania si´ przez osob´ egzaminowanà

badaniu w celu ustalenia zawartoÊci alkoholu w or-
ganizmie, je˝eli zachodzi uzasadnione  przypusz-
czenie, ˝e osoba ta znajduje si´ w stanie nietrzeê-
woÊci lub w stanie po u˝yciu alkoholu.  

7. Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzami-
nu, je˝eli:
1) niemo˝liwe jest ustalenie to˝samoÊci osoby zg∏a-

szajàcej si´ na egzamin,
2) osoba zg∏aszajàca si´ na egzamin:

a) znajduje si´ w stanie nietrzeêwoÊci, w stanie po
u˝yciu alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego podob-
nie do alkoholu bàdê odmówi∏a poddania si´ ba-
daniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2,

b) zaproponowa∏a egzaminatorowi przyj´cie korzy-
Êci materialnej w zamian za uzyskanie pozytyw-
nego wyniku egzaminu,

3) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unie-
mo˝liwiajà prowadzenie egzaminów.

8. Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora,
je˝eli w jego trakcie:
1) osoba egzaminowana nie panuje w wystarczajà-

cym stopniu nad pojazdem,
2) dalsza jazda zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu drogo-

wego.

9. Egzamin mo˝e zostaç przerwany:
1) na wniosek osoby egzaminowanej,
2) przez egzaminatora nadzorujàcego prac´ egzami-

natorów w przypadku stwierdzenia, ˝e zosta∏y na-
ruszone warunki bàdê zasady przeprowadzania eg-
zaminów.

10. W przypadku okreÊlonym w:
1) ust. 7 pkt 1 i 3, ust. 9 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 pkt 2

ustawy — przyjmuje si´, i˝ osoba nie przystàpi∏a do
egzaminu,

2) ust. 7 pkt 2, ust. 8 i ust. 9 pkt 1 — przyjmuje si´, i˝
osoba uzyska∏a negatywny wynik egzaminu.

11. Dyrektor oÊrodka egzaminowania:

1) mo˝e okresowo wstrzymaç prowadzenie egzami-
nów praktycznych z przyczyn, o których mowa
w ust. 7 pkt 3 — o czym zawiadamia wojewod´,

2) przekazuje w okresach pó∏rocznych pisemnà infor-
macj´ o uzyskanych przez osoby egzaminowane
wynikach egzaminów:
a) starostom — w odniesieniu do instruktorów

i jednostek szkolàcych kandydatów na kierow-
ców b´dàcych w ich ewidencji,

b) wojewodom — w odniesieniu do egzaminato-
rów b´dàcych w ich ewidencji.

§ 19. 1. Podczas przeprowadzania egzaminu paƒ-
stwowego w sali egzaminacyjnej lub na placu manew-
rowym mogà przebywaç osoby zdajàce egzamin i eg-
zaminatorzy przeprowadzajàcy go. Zabroniona jest
obecnoÊç osób trzecich, z wyjàtkiem:

1) kandydatów na egzaminatorów wraz z wyk∏adow-
cà, odbywajàcych praktyki w ramach szkolenia lub
praktyki asystenckie,

2) osób sprawujàcych w imieniu wojewody nadzór
nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców
i kierowców,

3) t∏umacza przysi´g∏ego, którego pomoc zapewnia
sobie osoba egzaminowana, je˝eli nie w∏ada j´zy-
kiem polskim w stopniu umo˝liwiajàcym przepro-
wadzenie egzaminu,

4) t∏umacza j´zyka migowego, którego pomoc na eg-
zaminie zapewnia sobie osoba g∏uchoniema,

5) egzaminatora pe∏niàcego funkcj´ egzaminatora
nadzorujàcego,

6) dyrektora oÊrodka egzaminowania i upowa˝nio-
nych  przez niego pracowników tego oÊrodka.

2. Osoba, która przystàpi∏a do egzaminu paƒstwo-
wego, mo˝e zg∏aszaç do dyrektora oÊrodka egzamino-
wania skargi i zastrze˝enia w razie niezgodnoÊci jego
przebiegu z obowiàzujàcymi przepisami — w terminie
7 dni od daty jego przeprowadzenia.

3. Na wniosek osoby, która dwukrotnie uzyska∏a
negatywny wynik egzaminu praktycznego, wojewoda
mo˝e skierowaç do udzia∏u w kolejnym jej egzaminie
praktycznym osob´, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 20. 1. Egzaminy paƒstwowe mo˝e prowadziç
oÊrodek egzaminowania, który dysponuje:

1) co najmniej jednym pomieszczeniem do przecho-
wywania dokumentacji zwiàzanej z egzaminem
(w postaci informatycznej lub papierowej),

2) co najmniej jednym pomieszczeniem przeznaczo-
nym do rejestracji osób i administrowania danymi,

3) co najmniej jednym pomieszczeniem dla egzami-
natorów, 

4) salami egzaminacyjnymi, stanowiskami na placu
manewrowym oraz pojazdami przeznaczonymi do
przeprowadzania egzaminów w liczbie umo˝liwia-
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jàcej obs∏ug´ egzaminów zaplanowanych na dany
dzieƒ.

2. W wyposa˝eniu oÊrodka egzaminowania powin-
no znajdowaç si´ co najmniej jedno sprawne urzàdze-
nie elektroniczne do pomiaru st´˝enia alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

§ 21. 1. Sala egzaminacyjna przeznaczona do prze-
prowadzania egzaminu teoretycznego powinna byç:

1) dobrze oÊwietlona, ogrzewana i przewietrzana,

2) oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach
wejÊciowych z zewnàtrz napisu „Sala egzamina-
cyjna nr.....”,  

3) odizolowana fonicznie od innych pomieszczeƒ,

4) wyposa˝ona w:
a) oddzielne miejsce lub stanowisko dla egzamina-

tora,
b) oddzielne miejsce lub stanowisko dla ka˝dej eg-

zaminowanej osoby, sk∏adajàce si´ ze stolika
i krzes∏a oraz wyposa˝one w komputerowe urzà-
dzenie egzaminacyjne, je˝eli egzamin dotyczy
osoby ubiegajàcej si´ o prawo jazdy,

c) plansze okreÊlajàce zasady przeprowadzania eg-
zaminów teoretycznych i praktycznych oraz  ta-
blic´ lub inne urzàdzenie umo˝liwiajàce egzami-
natorowi graficzne zobrazowanie tych zasad.

2. W sali egzaminacyjnej nie mogà znajdowaç si´
przedmioty lub plansze mogàce stanowiç pomoc dla
osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu.

3. W pobli˝u sali egzaminacyjnej powinna byç zlo-
kalizowana toaleta.

§ 22. 1. Plac manewrowy przeznaczony do spraw-
dzenia umiej´tnoÊci wykonywania manewrów podsta-
wowych powinien:

1) byç zlokalizowany:
a) w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 200 m od oÊrodka

egzaminowania, przy prowadzeniu egzaminów
w zakresie kategorii A, A1, B lub B1 prawa jazdy,

b) mo˝liwie blisko oÊrodka egzaminowania, przy
prowadzeniu egzaminów w zakresie kategorii
prawa jazdy innych ni˝ okreÊlone w lit. a) lub po-
zwolenia,

2) byç wy∏àczony z ruchu dla pojazdów innych ni˝
przeznaczone do egzaminowania oraz odgrodzony
od pozosta∏ej cz´Êci oÊrodka egzaminowania,

3) posiadaç, z zastrze˝eniem pkt 4, nawierzchni´ asfal-
towà, betonowà lub kostkowà, na której wyznaczo-
ne sà stanowiska umo˝liwiajàce realizacj´ zadaƒ
egzaminacyjnych,

4) posiadaç sieç trakcyjnà i torowisko umo˝liwiajàce
realizacj´ zadaƒ egzaminacyjnych wymaganych
przy sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania tram-
wajem.

2. Szczegó∏owe wymogi w stosunku do placu ma-
newrowego okreÊla instrukcja stanowiàca za∏àcznik
nr 8 do rozporzàdzenia. 

§ 23. 1. Pojazdy przeznaczone do egzaminowania
powinny:

1) byç sprawne technicznie,

2) byç oznaczone i wyposa˝one w sposób okreÊlony
odr´bnymi przepisami,

3) spe∏niaç wymogi, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 5. 

2. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy
kategorii A lub A1 w czasie egzaminu praktycznego po-
winny byç ubrane w kamizelk´ o barwie pomaraƒczo-
wej z elementami odblaskowymi, posiadajàcà z ty∏u
oznaczenie „L” wed∏ug wzoru i wymiarów przewidzia-
nych dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do
egzaminowania.

3. Egzamin praktyczny powinien byç przeprowa-
dzany przy u˝yciu pojazdów:

1) stanowiàcych w∏asnoÊç oÊrodka egzaminowania
w zakresie kategorii A, A1, B oraz pozwolenia,

2) stanowiàcych w∏asnoÊç oÊrodka egzaminowania
lub b´dàcych w jego dyspozycji w zakresie prawa
jazdy kategorii B+E, T, C, C1, D, D1, C+E, C1+E,
D+E lub D1+E, 

3) b´dàcych w dyspozycji osoby:
a) ubiegajàcej si´ o prawo jazdy kategorii B1,
b) osoby niepe∏nosprawnej posiadajàcej orzecze-

nie lekarskie z adnotacjà, ̋ e mo˝e prowadziç po-
jazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju
schorzenia,

4) od dnia 1 stycznia 2003 r. b´dàcych w dyspozycji
oÊrodka egzaminowania lub osoby egzaminowa-
nej, je˝eli egzamin przeprowadzany jest pojazdem
z automatycznà skrzynià biegów.

§ 24. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 105 ust. 2
pkt 5 ustawy, przeprowadza komisja w sk∏adzie 5-oso-
bowym z udzia∏em:

1) przewodniczàcego komisji,

2) trzech cz∏onków komisji,

3) sekretarza komisji.

2. Przewodniczàcy komisji powinien posiadaç
uprawnienia egzaminatora w zakresie kategorii A, B,
C i T prawa jazdy oraz prawo jazdy kategorii A, B, C,
D i T, a cz∏onkowie komisji, z zastrze˝eniem ust. 3:

1) uprawnienia instruktora w zakresie kategorii A, B,
C, D, T i C+E prawa jazdy — jeden cz∏onek,

2) uprawnienia do kierowania pojazdem w zakresie
kategorii A, B, C, D i T prawa jazdy — drugi cz∏onek,

3) wy˝sze wykszta∏cenie pedagogiczne — trzeci cz∏o-
nek.

3. W przypadku gdy egzamin przeprowadzany jest
w stosunku do osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienie do
szkolenia kandydatów na motorniczych, uprawnienia
instruktora wymienione w ust. 2 pkt 1 ogranicza si´ do
zakresu pozwolenia.
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4. Okres posiadania uprawnieƒ w zakresie jednej
z okreÊlonych w ust. 2 kategorii prawa jazdy lub po-
zwolenia nie mo˝e byç krótszy ni˝ 5 lat. 

5. Egzamin sk∏ada si´ z:

1) cz´Êci teoretycznej obejmujàcej:
a) sprawdzenie — w formie pisemnego testu —

znajomoÊci wybranych zagadnieƒ z psychologii,
programów szkolenia kandydatów na kierow-
ców lub motorniczych i metodyki nauczania,
przepisów ruchu drogowego, techniki kierowa-
nia i obs∏ugi pojazdu,

b) pokaz przeprowadzenia zaj´ç teoretycznych 
— realizowanej w sali egzaminacyjnej,

2) cz´Êci praktycznej obejmujàcej sprawdzenie umie-
j´tnoÊci prowadzenia nauczania kandydatów na
kierowców lub motorniczych —  realizowanej
w formie pokazu przeprowadzenia zaj´ç praktycz-
nych na placu manewrowym.

6. Cz´Êç praktyczna egzaminu odbywa si´ przy u˝y-
ciu pojazdu odpowiedniego do rodzaju uprawnieƒ,
o jakie ubiega si´ osoba egzaminowana, i spe∏niajàce-
go wymogi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

7. Warunkiem przeprowadzenia cz´Êci praktycznej
egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z cz´Êci
teoretycznej, je˝eli od dnia uzyskania tego wyniku nie
up∏ynà∏ okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

8. Warunkiem przystàpienia do egzaminu jest:

1) spe∏nienie wymogów, o których mowa w art. 105
ust. 2 pkt 1—4 i 6,

2) posiadanie pozytywnego wyniku egzaminu w za-
kresie kategorii:
a) B prawa jazdy, je˝eli sk∏ada egzamin w zakresie

kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy,
b) B, C, C1, D lub D1 prawa jazdy, je˝eli sk∏ada eg-

zamin odpowiednio w zakresie kategorii B+E,
C+E, C1+E, D+E lub D1+E prawa jazdy.

9. Egzamin przeprowadza si´ w zakresie:

1) nie wi´kszym ni˝ zakres uprawnieƒ wymieniony w:
a) zaÊwiadczeniu o ukoƒczeniu kursu w zakresie

szkolenia podstawowego, je˝eli osoba nie po-
siada uprawnieƒ instruktora,

b) zaÊwiadczeniu o ukoƒczeniu kursu w zakresie
szkolenia dodatkowego, je˝eli osoba rozszerza
uprawnienia instruktora,

c) skierowaniu wydanym przez starost´, je˝eli oso-
ba przyst´puje do egzaminu w trybie art. 108
ust. 2 pkt 2 ustawy,

2) okreÊlonym w ust. 5:
a) pkt 1 i 2, je˝eli dotyczy osób ubiegajàcych si´

o uprawnienia do szkolenia kandydatów na kie-
rowców lub motorniczych,

b) pkt 1, je˝eli dotyczy osób, o których mowa
w art. 145 ust. 2 ustawy,

c) pkt 1 lit. b) i pkt 2, je˝eli dotyczy osób, o których
mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2 ustawy, lub rozsze-

rzajàcych posiadany zakres uprawnieƒ instruk-
tora.

10. Komisja przeprowadza egzamin na zasadach
okreÊlonych w wewn´trznym regulaminie zatwierdzo-
nym przez wojewod´.

§ 25. 1. Przed przystàpieniem do egzaminu osoba
ubiegajàca si´ o wpis do ewidencji instruktorów sk∏a-
da do komisji, o której mowa w § 24 ust. 1, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 4:

1) podanie  na druku wed∏ug wzoru, który okreÊla za-
∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia,

2) wyraênà fotografi´ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
przedstawiajàcà osob´ bez nakrycia g∏owy i okula-
rów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób, aby ukazy-
wa∏a g∏ow´ w pozycji lewego pó∏profilu i z widocz-
nym lewym uchem, z zachowaniem równomierne-
go oÊwietlenia twarzy,

3) dokument potwierdzajàcy posiadanie co najmniej
Êredniego wykszta∏cenia,

4) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci,

5) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w zakresie:
a) szkolenia podstawowego,
b) szkolenia dodatkowego, je˝eli dwukrotnie uzy-

ska∏a negatywny wynik egzaminu teoretyczne-
go lub praktycznego, bàdê rozszerza posiadany
zakres uprawnieƒ instruktora,

6) orzeczenie lekarskie potwierdzajàce wymagany
stan zdrowia i predyspozycje psychiczne,

7) zaÊwiadczenie o posiadaniu przez okres co naj-
mniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami
rodzaju obj´tego szkoleniem,

8) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pkt 5 lit. a)
i pkt 6, nie dotyczy osób rozszerzajàcych posiadany za-
kres uprawnieƒ instruktora.

3. Instruktor skierowany na egzamin w trybie
art. 108 ust. 2 pkt 2 ustawy przed przystàpieniem do eg-
zaminu sk∏ada do komisji:

1) skierowanie wydane przez starost´,

2) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin.

4. Osoba ubiegajàca si´ o wpis do ewidencji in-
struktorów i majàca wydanà przez starost´ decyzj´
o skreÊleniu instruktora z ewidencji z przyczyny, o któ-
rej mowa w art. 107 ust. 1 pkt 3 ustawy, przed przystà-
pieniem do egzaminu sk∏ada do komisji:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6
i 8,

2) decyzj´ o skreÊleniu instruktora z ewidencji,

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w zakresie szko-
lenia dodatkowego, je˝eli dwukrotnie uzyska∏a ne-
gatywny wynik egzaminu teoretycznego lub prak-
tycznego.

5. Przewodniczàcy komisji wyznacza termin i miej-
sce egzaminu dla osób, które z∏o˝y∏y dokumenty okre-
Êlone w ust. 1, 3 i 4.
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6. Osoba, o której mowa w ust. 1, 3 i 4, obowiàzana
jest zg∏osiç si´ na egzamin w wyznaczonym terminie.

7. W razie gdy osoba, o której mowa w ust. 1, 3 i 4,
uzyska∏a negatywny wynik z cz´Êci teoretycznej lub
praktycznej egzaminu albo nie zg∏osi∏a si´ na egzamin,
przewodniczàcy komisji wyznacza kolejny termin egza-
minu po wczeÊniejszym uiszczeniu przez t´ osob´ od-
powiedniej op∏aty za egzamin.

8. Uzyskane przez osoby egzaminowane wyniki eg-
zaminu:

1) sekretarz komisji wpisuje do:
a) protoko∏u egzaminacyjnego,
b) podania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, je˝eli

osoba ubiega si´ o wpis do ewidencji instrukto-
rów,

c) skierowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, je˝e-
li osoba zdaje egzamin w trybie art. 108 ust. 2
pkt 2 ustawy,

2) przewodniczàcy komisji potwierdza podpisem i pie-
czàtkà.

9. Przewodniczàcy komisji przesy∏a dokumenty,
o których mowa w ust. 1, 3 i 4, z wyjàtkiem dowodu
uiszczenia op∏aty za egzamin, do starosty:

1) w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby, o której mowa w ust. 1 i 4 — po uzyskaniu
przez nià pozytywnego wyniku egzaminu,

2) w∏aÊciwego ze wzgl´du na wydane osobie, o której
mowa w ust. 3, skierowanie — po uzyskaniu przez
nià:
a) negatywnego wyniku egzaminu lub niezg∏osze-

niu si´ na egzamin w wyznaczonym terminie,
b) pozytywnego wyniku egzaminu.

10. Komisja prowadzi ewidencj´ osób przyst´pujà-
cych do egzaminu oraz ewidencj´ protoko∏ów egzami-
nacyjnych.

11. Osoba, w stosunku do której przeprowadzono
egzamin, o którym mowa w § 24 ust. 1, mo˝e zg∏aszaç
do przewodniczàcego komisji skargi i zastrze˝enia co
do zgodnoÊci jego przebiegu z obowiàzujàcymi przepi-
sami — w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia.

§ 26. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 110 ust. 1
pkt 8 ustawy, przeprowadza komisja weryfikacyjna
w sk∏adzie 5-osobowym z udzia∏em:

1) przewodniczàcego komisji,

2) 3 cz∏onków komisji,

3) sekretarza komisji.

2. Przewodniczàcym komisji jest przedstawiciel or-
ganu powo∏ujàcego komisj´, a cz∏onkami — osoby po-
siadajàce uprawnienia egzaminatora w zakresie:

1) kategorii A, B, C i D prawa jazdy, je˝eli sà cz∏onka-
mi komisji, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8
lit. a) ustawy,

2) kategorii T prawa jazdy lub pozwolenia, je˝eli sà
cz∏onkami komisji, o której mowa w art. 110 ust. 1
pkt 8 lit. b) ustawy.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
z cz´Êci:

1) teoretycznej — obejmujàcej sprawdzenie znajomo-
Êci wybranych zagadnieƒ z przepisów ruchu drogo-
wego, techniki kierowania i obs∏ugi pojazdu, warun-
ków przeprowadzania egzaminów teoretycznych
i praktycznych dla kandydatów na kierowców — re-
alizowanej w formie testu na sali egzaminacyjnej,

2) praktycznej — obejmujàcej sprawdzenie umiej´tno-
Êci wykonywania i oceny wykonania zadaƒ egzami-
nacyjnych — realizowanej na placu manewrowym.

4. Cz´Êç praktyczna egzaminu odbywa si´ przy u˝y-
ciu pojazdu odpowiedniego do rodzaju uprawnieƒ,
o jakie ubiega si´ osoba egzaminowana, i spe∏niajàce-
go wymogi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

5. Warunkiem przeprowadzenia cz´Êci praktycznej
egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z cz´Êci
teoretycznej, je˝eli od dnia uzyskania tego wyniku nie
up∏ynà∏ okres d∏u˝szy ni˝ 1 rok.

6. Warunkiem przystàpienia do egzaminu, o którym
mowa w ust. 1, jest:

1) spe∏nienie wymogów, o których mowa w art. 110
ust. 1 pkt 1—7 i 9 ustawy,

2) posiadanie pozytywnego wyniku egzaminu w za-
kresie kategorii B prawa jazdy, je˝eli sk∏ada egza-
min w zakresie kategorii C lub D.  

7. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza
si´ w zakresie nie wi´kszym ni˝ zakres uprawnieƒ wy-
mieniony w:

1) zaÊwiadczeniu o ukoƒczeniu kursu w zakresie szko-
lenia podstawowego, je˝eli osoba nie posiada
uprawnieƒ egzaminatora,

2) zaÊwiadczeniu o ukoƒczeniu kursu w zakresie szko-
lenia dodatkowego, je˝eli osoba rozszerza upraw-
nienia egzaminatora,

3) skierowaniu wydanym przez wojewod´, je˝eli oso-
ba przyst´puje do egzaminu w trybie art. 112 ust. 2
pkt 4 ustawy.

8. Komisja, o której mowa w ust. 1, przeprowadza
egzamin na zasadach okreÊlonych w wewn´trznym re-
gulaminie zatwierdzonym przez organ powo∏ujàcy ko-
misj´.

§ 27. 1. Przed przystàpieniem do egzaminu osoba
ubiegajàca si´ o wpis do ewidencji egzaminatorów
sk∏ada do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4, nast´pujà-
ce dokumenty:

1) podanie  na druku wed∏ug wzoru okreÊlonego 
w za∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia,

2) wyraênà fotografi´ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
przedstawiajàcà osob´ bez nakrycia g∏owy i okula-
rów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób, aby ukazy-
wa∏a g∏ow´ w pozycji lewego pó∏profilu i z widocz-
nym lewym uchem, z zachowaniem równomierne-
go oÊwietlenia twarzy,
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3) dokument potwierdzajàcy posiadanie wy˝szego
wykszta∏cenia,

4) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci,

5) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w zakresie:
a) szkolenia podstawowego,
b) szkolenia dodatkowego, je˝eli dwukrotnie uzy-

ska∏a negatywny wynik egzaminu teoretyczne-
go lub praktycznego, bàdê rozszerza posiadany
zakres uprawnieƒ egzaminatora,

6) orzeczenie lekarskie potwierdzajàce wymagany
stan zdrowia i predyspozycje psychiczne,

7) zaÊwiadczenie o posiadaniu przez okres co naj-
mniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz uprawnie-
nia do kierowania pojazdami rodzaju obj´tego eg-
zaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku,

8) zaÊwiadczenie wydane przez dyrektora oÊrodka eg-
zaminowania o spe∏nieniu wymogu, o którym mo-
wa w art. 110 ust. 1 pkt 7 ustawy,

9) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 3, 5 lit. a), 6 i 8, nie dotyczy osób rozszerzajà-
cych posiadany zakres uprawnieƒ egzaminatora,

2) pkt 3, 5 i 8, nie dotyczy osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pra-
wa jazdy kategorii T lub pozwolenia.

3. Egzaminator skierowany na egzamin w trybie
art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy przed przystàpieniem do eg-
zaminu sk∏ada do komisji weryfikacyjnej:

1) skierowanie wydane przez wojewod´,

2) dowód uiszczenia op∏aty za egzamin.

4. Osoba ubiegajàca si´ o wpis do ewidencji egza-
minatorów i majàca wydanà przez wojewod´ decyzj´
o skreÊleniu egzaminatora z ewidencji z przyczyny
okreÊlonej w art. 113 ust. 1 pkt 4 ustawy, przed przystà-
pieniem do egzaminu sk∏ada do wojewody:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6
i 9,

2) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w zakresie szko-
lenia dodatkowego, je˝eli dwukrotnie uzyska∏a ne-
gatywny wynik egzaminu teoretycznego lub prak-
tycznego.

§ 28.1. Wojewoda przesy∏a do komisji weryfika-
cyjnej w∏aÊciwej ze wzgl´du na rodzaj uprawnieƒ do
egzaminowania, o jakie osoba si´ ubiega, list´ osób
spe∏niajàcych wymogi, o których mowa w § 27 ust. 1,
2 i 4.

2. Przewodniczàcy komisji, o której mowa w § 26:

1) wyznacza termin i miejsce egzaminu dla osób:
a) umieszczonych na liÊcie, o której mowa w ust. 1,
b) skierowanych na egzamin w trybie art. 112 

ust. 2 pkt 4 ustawy — po spe∏nieniu wymogów
okreÊlonych w § 27 ust. 3,

2) wydaje za poÊrednictwem wojewody zaÊwiadcze-
nie na druku wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àcz-

niku  nr 11 do rozporzàdzenia, w przypadku gdy
osoba, o której mowa w:
a) § 27 ust. 1, 3 i 4 — uzyska∏a pozytywny wynik eg-

zaminu,
b) § 27 ust. 3 — uzyska∏a negatywny wynik egzami-

nu lub nie zg∏osi∏a si´ na egzamin w wyznaczo-
nym terminie.

3. Osoba, o której mowa w § 27, obowiàzana jest
zg∏osiç si´ na egzamin w wyznaczonym terminie.

4. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 3,
uzyska∏a negatywny wynik z cz´Êci teoretycznej lub
praktycznej egzaminu albo nie zg∏osi∏a si´ na egzamin,
przewodniczàcy komisji wyznacza kolejny termin egza-
minu, po wczeÊniejszym zg∏oszeniu jej przez wojewo-
d´ i uiszczeniu przez nià odpowiedniej op∏aty za egza-
min.

5. Komisja prowadzi ewidencj´ osób przyst´pujà-
cych do egzaminu oraz ewidencj´ protoko∏ów egzami-
nacyjnych.

6. Osoba, którà poddano egzaminowi, o którym
mowa w § 26 ust. 1, mo˝e zg∏aszaç do przewodniczà-
cego komisji skargi i zastrze˝enia co do zgodnoÊci jego
przebiegu z przepisami — w terminie 7 dni od daty je-
go przeprowadzenia.

Rozdzia∏ 4

Uprawnienia

§ 29.  Prawo jazdy lub pozwolenie mo˝e uzyskaç
osoba, która:

1) spe∏nia warunki ustalone w ustawie dla osób ubie-
gajàcych si´ o prawo jazdy lub pozwolenie albo
osób podlegajàcych sprawdzeniu kwalifikacji,

2) odby∏a szkolenie, o którym mowa w § 6, dla danej
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, 

3) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin paƒstwo-
wy wymagany dla okreÊlonej kategorii prawa jaz-
dy lub pozwolenia,

4) uiÊci∏a op∏at´ za wydanie prawa jazdy lub pozwole-
nia,

5) zwróci∏a wydane za granicà krajowe prawo jazdy,
je˝eli ubiega si´ o polskie krajowe prawo jazdy.

§ 30. 1. Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienie do
szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych
wpisuje jà do ewidencji instruktorów i wydaje legity-
macj´ instruktora, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 12
do rozporzàdzenia, je˝eli osoba ta:

1) spe∏nia wymogi, o których mowa w art. 105 ust. 2
pkt 1—6 ustawy,

2) uiÊci∏a op∏at´ za wydanie legitymacji instruktora.

2. Wpisujàc osob´ do ewidencji instruktorów, sta-
rosta nadaje jej numer uprawnieƒ, sk∏adajàcy si´ z sze-
Êciu lub siedmiu  znaków, z tym ˝e:

1) pierwsze cztery od prawej strony znaki sà numerem
porzàdkowym w ewidencji instruktorów,
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2) pozosta∏e znaki sà ustalonym w przepisach w spra-
wie rejestracji i oznaczania pojazdów wyró˝nikiem
województwa i powiatu, 

oraz zawiadamia o tym fakcie jednostk´ wskazanà
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

3. Ustala si´ mo˝liwy do uzyskania rodzaj upraw-
nieƒ do szkolenia kandydatów na kierowców lub mo-
torniczych:

1) kategoria A1, A, B1, B, T, C1, C, D1, D, B+E, C1+E,
C+E, D1+E, D+E prawa jazdy,

2) pozwolenie.

4. Instruktora posiadajàcego uprawnienia do szko-
lenia w zakresie prawa jazdy kategorii:

a) A, B, C lub D uwa˝a si´ za posiadajàcego uprawnie-
nia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa
jazdy A1, B1, C1 lub D1,

b) C+E lub D+E uwa˝a si´ za posiadajàcego uprawnie-
nia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa
jazdy C1+E lub D1+E.

§ 31. 1. Wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienie do
egzaminowania kandydatów na kierowców i kierow-
ców lub kandydatów na motorniczych i motorniczych
wpisuje jà do ewidencji egzaminatorów i wydaje legi-
tymacj´ egzaminatora, której wzór okreÊla za∏àcznik
nr 13 do rozporzàdzenia, je˝eli:

1) spe∏nia wymogi, o których mowa w art. 110 ust. 1:
a) pkt 1—9 ustawy, gdy ubiega si´ o uprawnienie

do egzaminowania w zakresie prawa jazdy  kate-
gorii A, B, C lub D,

b) pkt 1, 3—5, 8 i 9 ustawy, gdy ubiega si´ o upraw-
nienie do egzaminowania w zakresie prawa jaz-
dy kategorii T lub pozwolenia,

2) uiÊci∏a op∏at´ za wydanie legitymacji egzaminato-
ra.

2. Wpisujàc osob´ do ewidencji egzaminatorów,
wojewoda nadaje jej numer uprawnieƒ sk∏adajàcy si´
z 4 znaków, z tym ˝e znaki:

1) pierwsze trzy od prawej strony — sà jej numerem
porzàdkowym w ewidencji egzaminatorów, 

2) pierwszy od lewej strony — jest ustalonym w prze-
pisach, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, wyró˝-
nikiem województwa. 

3. Ustala si´ mo˝liwy do uzyskania rodzaj upraw-
nieƒ do egzaminowania kandydatów na kierowców lub
motorniczych:

1) kategoria A, B, C, D, T prawa jazdy,

2) pozwolenie.

4. Egzaminatora posiadajàcego uprawnienia do eg-
zaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) B, C lub D i uprawnienia do kierowania pojazdami
odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
C+E, D+E — uwa˝a si´ za posiadajàcego uprawnie-
nia do egzaminowania odpowiednio w zakresie
prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E,

2) C lub D i uprawnienia do kierowania w zakresie pra-
wa jazdy C1+E lub D1+E — uwa˝a si´ za posiadajà-
cego uprawnienia do egzaminowania odpowied-
nio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub
D1+E,

3) A, B, C lub D uwa˝a si´ za posiadajàcego uprawnie-
nia do egzaminowania odpowiednio w zakresie
prawa jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1.

5. Wojewoda przed∏u˝a termin wa˝noÊci legityma-
cji egzaminatora po przedstawieniu dokumentu po-
twierdzajàcego zatrudnienie egzaminatora. 

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 32.1. Osoby ubiegajàce si´ o prawo jazdy lub po-
zwolenie, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia ukoƒczy∏y  odpowiednie szkolenie okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, eg-
zaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujà-
cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.
Nr 72, poz. 462 z póên. zm.), uwa˝a si´ za spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w § 29 w stosunku do odpo-
wiedniego rodzaju uprawnieƒ.

2. Osoby ubiegajàce si´ o prawo jazdy lub pozwo-
lenie, które w dniu 30 czerwca 2001 r. by∏y uczestnika-
mi szkolenia, o którym mowa w ust. 1, z chwilà jego
ukoƒczenia uwa˝a si´ za spe∏niajàce wymagania okre-
Êlone w § 29 w stosunku do odpowiedniego rodzaju
uprawnieƒ.

3. Osoby ubiegajàce si´ o uprawnienia do naucza-
nia kandydatów na kierowców lub motorniczych, które
ukoƒczy∏y odpowiednie szkolenie, o którym mowa
w ust. 1,  uwa˝a si´ za spe∏niajàce wymóg okreÊlony
w § 9 pkt 1 w stosunku do odpowiedniego rodzaju
uprawnieƒ. 

4. Osoby ubiegajàce si´ o uprawnienia do egzami-
nowania kandydatów na kierowców i kierowców lub
kandydatów na motorniczych i motorniczych, które
ukoƒczy∏y  odpowiednie szkolenie, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ za spe∏niajàce wymóg okreÊlony
w § 12 pkt 1 w stosunku do odpowiedniego rodzaju
uprawnieƒ.

§ 33. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ
przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzamina-
torów  (Dz.U. Nr  72, poz. 462 i Nr 105, poz. 667, z 1999 r.
Nr  57, poz. 610 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 518),
z wyjàtkiem § 17, który traci moc w dniem 12 sierpnia
2001 r.

§ 34.  Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
8 lipca 2001 r., z wyjàtkiem § 17, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 13 sierpnia 2001 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:  
w z. K. J. Tchórzewski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r.
(poz. 731) 

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Postanowienia wst´pne

§ 1. 1. Program szkolenia kandydatów na kierow-
ców lub motorniczych, zwany dalej „programem”,
okreÊla:
1) zasady prowadzenia szkolenia,
2) plan nauczania,
3) charakterystyk´ absolwenta kursu, 
4) wzory stosowanych dokumentów.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubie-
gajàcych si´ o uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi lub tramwajami, zwanych dalej „osoba-
mi” — do kierowania odpowiednimi rodzajami pojaz-
dów lub zespo∏ami pojazdów, w sposób niezagra˝ajà-
cy bezpieczeƒstwu lub porzàdkowi ruchu. Szkolenie
obejmuje zaj´cia teoretyczne i praktyczne.

3. Przed rozpocz´ciem przez osob´ zaj´ç:
1) teoretycznych — kierownik oÊrodka szkolenia reje-

struje jà w ksià˝ce ewidencji osób szkolonych, któ-
rej wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do programu, oraz
wydaje jej kart´ przeprowadzonych zaj´ç, której
wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do programu,

2) praktycznych — kierownik szko∏y wydaje jej kart´,
o której mowa w pkt 1, zwanà dalej „kartà”.

4. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu, zwane dalej
„zaÊwiadczeniem”, otrzymuje osoba, która:
1) odby∏a wymagane programem szkolenie,
2) posiada wiedz´ i umiej´tnoÊci okreÊlone w charak-

terystyce absolwenta kursu.

5. Potwierdzenia na karcie:
1) przeprowadzenia zaj´ç teoretycznych — dokonuje

instruktor lub osoba, o której mowa w art. 105
ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu tematycz-
nego tych zaj´ç,

2) przeprowadzenia zaj´ç praktycznych lub spe∏nienia
przez osob´ szkolonà wymogów, o których mowa
w ust. 4 — dokonuje instruktor.

6. W chwili przerwania lub zakoƒczenia szkolenia:
1) karta podlega zwrotowi do jednostki, która jà wyda-

∏a,
2) wtórnik karty, o którym mowa w § 2, podlega zwro-

towi do jednostki, w której osoba kontynuowa∏a
szkolenie.

7. ZaÊwiadczenie wydaje kierownik oÊrodka szkole-
nia lub szko∏y na druku wed∏ug wzoru, który okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do programu. Po wydaniu zaÊwiadczenia
kierownik oÊrodka szkolenia wpisuje do ksià˝ki ewi-
dencji osób szkolonych:
1) liczb´ przeprowadzonych w jednostce wydajàcej

zaÊwiadczenie godzin zaj´ç teoretycznych i prak-
tycznych,

2) numer zaÊwiadczenia.

§ 2. 1. Na wniosek osoby, która rozpocz´∏a szkolenie
i nie spe∏nia wymogów okreÊlonych w § 1 ust. 4 pkt 1
lub 2, kierownik oÊrodka szkolenia lub szko∏y wydaje jej
wtórnik karty oraz z∏o˝one wczeÊniej dokumenty. Wtór-
nik ten stanowi podstaw´ do uznania okreÊlonego
w nim przebiegu nauczania, je˝eli osoba kontynuuje
szkolenie w jednostce innej ni˝ wydajàca wtórnik. 

2. Zasady okreÊlone w § 1 ust. 4—7 stosuje si´ rów-
nie˝ do osoby rozpoczynajàcej szkolenie na podstawie
wtórnika karty.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2, oraz majàce wy-
dane zaÊwiadczenie  powinny byç ka˝dorazowo reje-
strowane w ksià˝ce ewidencji osób szkolonych —
przed rozpocz´ciem dalszego szkolenia teoretycznego
lub praktycznego, a jego przebieg  odnotowuje si´
w karcie na zasadach okreÊlonych w § 1 ust. 5.

§ 4. 1. Ksià˝ki ewidencji osób szkolonych, karty
przeprowadzonych zaj´ç, wyposa˝enie oÊrodka szkole-
nia lub szko∏y oraz przebieg procesu nauczania podle-
gajà kontroli osób sprawujàcych w imieniu starosty
nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców
i motorniczych.

2. Wyniki przeprowadzonej w oÊrodku szkolenia
kontroli podlegajà odnotowaniu w ksià˝ce ewidencji
osób szkolonych.

§ 5. 1. Ksià˝ka ewidencji osób szkolonych powinna
byç trwale przechowywana przez oÊrodek szkolenia,
a kopia jej ostatniej strony wype∏niona i przekazana do
w∏aÊciwego starosty:

1) w styczniu ka˝dego roku,

2) niezw∏ocznie po:
a) rezygnacji z prowadzenia szkolenia dla kandyda-

tów na kierowców lub motorniczych,
b) cofni´ciu zezwolenia na prowadzenie szkolenia

kandydatów na kierowców lub motorniczych.

2. W razie utraty ksià˝ki, o której mowa w ust. 1, lub
zniszczenia w stopniu powodujàcym jej nieczytelnoÊç,
podlega ona ka˝dorazowo odtworzeniu. Podstaw´ od-
tworzenia ksià˝ki mogà stanowiç karty, protoko∏y po-
kontrolne oraz przechowywane przez starost´ kopie jej
ostatniej strony.

§ 6. OÊrodek szkolenia lub szko∏a przechowuje kar-
ty (lub ich wtórniki) przez okres co najmniej 15 miesi´-
cy od daty dokonania w nich ostatniego zapisu.

§ 7. Pieczàtka jednostki szkolàcej powinna zawieraç
równie˝ jej adres i numer zezwolenia na prowadzenie
szkolenia, a pieczàtka instruktora — imi´ i nazwisko
oraz numer wpisu do ewidencji instruktorów.

Charakterystyka absolwenta kursu

§ 8.1. Absolwent kursu powinien posiadaç wiado-
moÊci, umiej´tnoÊci i zachowania umo˝liwiajàce bez-
pieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:

Za∏àcznik nr 3 
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1) dawaç dowód znajomoÊci i dobrego zrozumienia:
a) zachowania ostro˝noÊci i w∏aÊciwej postawy

w stosunku do innych uczestników ruchu drogo-
wego,

b) zasad zachowania bezpiecznych odleg∏oÊci po-
mi´dzy pojazdami, przy uwzgl´dnieniu jazdy
w ró˝nych warunkach atmosferycznych, porach
dnia i nocy i po ró˝nych nawierzchniach jezdni,

c) wp∏ywu na funkcje percepcyjne, podejmowane
decyzje, czas reakcji lub zmian´ zachowania kie-
rujàcego pojazdem, m.in.:
— alkoholu lub innego podobnie dzia∏ajàcego

Êrodka,
— wahaƒ stanu emocjonalnego,
— zm´czenia,

d) zagro˝eƒ zwiàzanych z niedoÊwiadczeniem in-
nych uczestników ruchu drogowego, najbardziej
podatnych na ryzyko, takich osób, jak: dzieci,
piesi, rowerzyÊci lub osoby o ograniczonej swo-
bodzie ruchu,

e) zagro˝eƒ zwiàzanych z ruchem drogowym i pro-
wadzeniem ró˝nego rodzaju pojazdów w ró˝no-
rodnych warunkach widocznoÊci,

f) zasad korzystania z wyposa˝enia pojazdu zwiàza-
nego z zapewnieniem bezpieczeƒstwa jazdy,

g) zasad u˝ytkowania pojazdu, przewozu osób i ∏a-
dunków z uwzgl´dnieniem ochrony Êrodowiska,

h) zasad ruchu drogowego, w szczególnoÊci odno-
szàcych si´ do ograniczeƒ pr´dkoÊci, pierwszeƒ-
stwa przejazdu, znaków i sygna∏ów oraz doku-
mentów uprawniajàcych do kierowania i u˝ywa-
nia pojazdu,

i) zasad post´powania w razie uczestnictwa w wy-
padku drogowym oraz zasad udzielania pomocy
ofiarom wypadku,

j) rodzajów dróg i zagro˝eƒ zwiàzanych ze stanem
ich nawierzchni,

k) zadaƒ i kryteriów oceny obowiàzujàcych na eg-
zaminie paƒstwowym,

2) posiadaç umiej´tnoÊci i zachowania w zakresie:
a) przygotowania si´ do jazdy (sprz´ganie, rozprz´-

ganie przyczep — kat. B+E, C+E, C1+E, D+E,
D1+E, T prawa jazdy),

b) pos∏ugiwania si´ urzàdzeniami  sterowania po-
jazdem podczas jazdy i parkowania,

c) w∏àczania si´ do ruchu, zajmowania w∏aÊciwej
pozycji na drodze, respektowania praw innych
uczestników ruchu oraz porozumiewania si´
z nimi przy u˝yciu dopuszczalnych Êrodków,

d) bezpiecznego wykonywania wszelkich manew-
rów wyst´pujàcych w ró˝nych sytuacjach dro-
gowych,

e) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywi-
stych lub potencjalnych zagro˝eƒ,

f) skutecznego reagowania w przypadku powsta-
nia rzeczywistego zagro˝enia,

g) jazdy z pr´dkoÊcià nieutrudniajàcà ruchu i dosto-
sowanà do warunków ruchu,

h) jazdy z zachowaniem obowiàzujàcych przepi-
sów ruchu drogowego,

i) zachowania Êrodków ostro˝noÊci przy wysiada-
niu z pojazdu,

j) wykonywania podstawowych czynnoÊci kontrol-
no-obs∏ugowych tych mechanizmów i urzàdzeƒ
pojazdu, które majà bezpoÊredni wp∏yw na bez-
pieczeƒstwo jazdy,

k) podejmowania dzia∏aƒ w zakresie udzielenia
przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków dro-
gowych.

2. Absolwent kursu powinien ponadto posiadaç
wiedz´ na temat:
1) w zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

a) wykorzystywania Êrodków ochronnych (kask, r´-
kawice, ubranie),

b) widocznoÊci kierowców motocykli przez innych
u˝ytkowników dróg,

c) czynników ryzyka zwiàzanych ze Êliskimi ele-
mentami dróg (studzienki, szyny tramwajowe),

2) w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E,
D1,D1+E prawa jazdy:
a) przepisów regulujàcych czas pracy i odpoczynku

kierowców (umiej´tnoÊç  korzystania z tacho-
grafu),

b) dokumentów wymaganych w krajowym i mi´-
dzynarodowym przewozie osób i towarów,

c) Êrodków ostro˝noÊci podejmowanych w przy-
padku awarii pojazdu,

d) planowania tras przejazdu, czytania map drogo-
wych,

e) warunków bezpieczeƒstwa zwiàzanych z za∏a-
dunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ∏a-
dunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa
jazdy,

f) odpowiedzialnoÊci i obowiàzków kierowcy wo-
bec przewo˝onych osób: dotyczy kategorii D,
D+E, D1, D1+E prawa jazdy,

g) ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzyma-
nia podstawowych uk∏adów jezdnych pojazdu.

Plan nauczania

§ 9. 1. Liczb´ godzin zaj´ç teoretycznych i praktycz-
nych dla ka˝dej osoby podlegajàcej szkoleniu podsta-
wowemu ustala  indywidualnie prowadzàcy naucza-
nie, zwany dalej „instruktorem”, przy czym:
1) dla zaj´ç teoretycznych nie mo˝e byç ona mniejsza

ni˝:
a) 10 godzin w zakresie  kategorii A, B, T lub

B+E prawa jazdy,
b) 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E,

C1, C1+E, D1, D1+E lub pozwolenia, 
2) dla zaj´ç praktycznych nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 10 — przy  kategorii A1 lub A, 
b) 15 — przy kategorii B1, B+E lub C1,
c) 20 — przy kategorii B, C, T, C1+E lub D1+E,
d) 25 — przy kategorii C+E lub D+E,
e) 30 — przy kategorii D1 lub pozwoleniu,
f) 40 — przy kategorii D,

3) wymogi, o których mowa w pkt 1, nie dotyczà osób
ubiegajàcych si´ o prawo jazdy kategorii A, B, C lub
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D, je˝eli posiadajà prawo jazdy kategorii A1, B1, C1,
D1.

2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

1) jednoczeÊnie w zakresie wi´cej ni˝ jednej kategorii
prawa jazdy, to okreÊlona w ust. 1 pkt 1 liczba go-
dzin zaj´ç teoretycznych ulega zmniejszeniu o 3
przy ka˝dej dodatkowej kategorii,

2) w zakresie kategorii C, C1, D, lub D1 prawa jazdy, to
okreÊlona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zaj´ç prak-
tycznych ulega:
a) zmniejszeniu o 5 — przy kategorii C1 lub C, je˝e-

li posiada prawo jazdy kategorii D1 lub D,
b) zmniejszeniu o 10 — przy kategorii D1 lub D,  je-

˝eli  posiada prawo jazdy kategorii C1 lub C.

3. Instruktor dokonuje podzia∏u godzin zaj´ç oraz
ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwier-
dzonego u osoby poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci, jej
predyspozycji, ∏atwoÊci przyswajania poszczególnych
zagadnieƒ itp.

4. Zaj´cia praktyczne obejmujà zaj´cia prowadzone
na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy
czym:

1) mogà byç rozpocz´te po przeprowadzeniu zaj´ç
teoretycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i ust. 2 pkt 1,

2) powinny uwzgl´dniaç jazd´ poza obszarem zabu-
dowanym o ∏àcznym czasie nie krótszym ni˝:
a) 3 godziny — przy kategorii A1, A lub B1,
b) 4 godziny — przy kategorii B, C1, C, T, B+E,

C1+E lub D1+E,
c) 10 godzin — przy kategorii D1, D, C+E lub D+E, 

3) powinny byç prowadzone w sposób nieprzerwany
na odcinku co najmniej 50 km (z wyjàtkiem katego-
rii T), je˝eli dotyczà jazdy, o której mowa w pkt 2.

§ 10. Liczba godzin zaj´ç, dla ka˝dej osoby podle-
gajàcej szkoleniu dodatkowemu, nie mo˝e byç mniej-
sza ni˝:

1) okreÊlona w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, je˝eli trzy-
krotnie uzyska∏a negatywny wynik z cz´Êci teore-
tycznej egzaminu paƒstwowego,

2) 5 godzin, je˝eli trzykrotnie uzyska∏a negatywny wy-
nik z cz´Êci praktycznej egzaminu paƒstwowego.

§ 11. Godziny zaj´ç teoretycznych równajà si´
45 min, a zaj´ç praktycznych 60 min.

§ 12. 1. Czas realizacji zaj´ç nie mo˝e byç d∏u˝szy
ni˝:

1) 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:
a) 4 godzin nauki w zakresie kategorii A1 lub A pra-

wa jazdy,
b) 8 godzin nauki w zakresie innych ni˝ okreÊlone

pod lit. a) kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia,

2) 3 godziny dziennie — po okreÊlonych w pkt 1 godzi-
nach nauki dla poszczególnych kategorii prawa jaz-
dy oraz pozwolenia.

2. Zaj´cia praktyczne mogà byç prowadzone pod
warunkiem posiadania przy sobie przez osob´ szkolo-
nà karty przeprowadzonych zaj´ç. 

§ 13. ̧ àczny czas prowadzonych w ciàgu dnia przez
instruktora zaj´ç praktycznych nie powinien przekra-
czaç 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza si´ przerw po-
mi´dzy zaj´ciami.
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Za∏àcznik nr 1 do programu szkolenia
kandydatów na kierowców lub motorni-
czych
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Za∏àcznik nr 2 do programu szkolenia
kandydatów na kierowców lub motorni-
czych



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5270 — Poz. 731



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5271 — Poz. 731

Za∏àcznik nr 3 do programu szkolenia
kandydatów na kierowców lub motorni-
czych
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Za∏àcznik nr 4
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Postanowienia wst´pne

§ 1. 1. Program szkolenia kandydatów na instrukto-
rów, zwany dalej „programem”, okreÊla:

1) zasady prowadzenia szkolenia,

2) charakterystyk´ absolwenta kursu,

3) plan nauczania,

4) wzory stosowanych dokumentów.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów
na instruktorów do prowadzenia nauczania kandyda-
tów na kierowców lub motorniczych. Szkolenie obej-
muje zaj´cia teoretyczne i praktyczne.

3. Wyk∏adowcami na kursie powinni byç w∏aÊciwi
specjaliÊci z doÊwiadczeniem pedagogicznym, a do-
datkowo przy realizacji przedmiotów okreÊlonych w ta-
beli nr 1:

1) w poz. 3 i 4 — powinni posiadaç uprawnienia egza-
minatora w zakresie obj´tym nauczaniem,

2) w poz. 6 i 7 — powinni posiadaç uprawnienia in-
struktora w zakresie obj´tym nauczaniem.

4. Organizator kursu, po zakwalifikowaniu kandy-
data na instruktora na kurs:

1) przed rozpocz´ciem zaj´ç teoretycznych rejestruje
go w:
a) ksià˝ce ewidencji osób szkolonych, o której mo-

wa w § 1 ust. 3 za∏àcznika nr 3 do rozporzàdze-
nia,

b) dzienniku lekcyjnym, wpisujàc :
— dane personalne kandydata na instruktora

wraz z kategoriami, w zakresie których jest
szkolony, i nr PESEL lub dat´ urodzenia,

— rodzaj szkolenia (podstawowe, dodatkowe),
— wykaz zaj´ç teoretycznych,
— wykaz osób prowadzàcych zaj´cia teoretycz-

ne,

2) przed rozpocz´ciem zaj´ç praktycznych wydaje mu
kart´ przeprowadzonych zaj´ç, której wzór okreÊla
za∏àcznik nr 1 do programu.

5. Na zakoƒczenie szkolenia osoby prowadzàce za-
j´cia odnotowujà dla poszczególnych przedmiotów
koƒcowy wynik nauczania osoby (pozytywny lub nega-
tywny):

1) w dzienniku lekcyjnym, je˝eli sà to zaj´cia teore-
tyczne, 

2) na karcie przeprowadzonych zaj´ç, zwanej dalej
„kartà”, je˝eli sà to zaj´cia praktyczne.

6. W chwili przerwania lub zakoƒczenia szkolenia
karta podlega zwrotowi do jednostki, która jà wyda∏a.

7. Wymogi, o których mowa w ust. 4—6, stosuje si´
do kandydatów na instruktorów podlegajàcych szkole-
niu podstawowemu lub dodatkowemu.

§ 2. 1. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu, zwane
dalej „zaÊwiadczeniem”, otrzymuje kandydat na in-
struktora, który:

1) odby∏ wymagane programem przeszkolenie,

2) uzyska∏ pozytywny koƒcowy wynik nauczania w za-
kresie wszystkich przedmiotów obj´tych planem
nauczania, z zastrze˝eniem § 9,

3) posiada wiedz´ i umiej´tnoÊci okreÊlone w charak-
terystyce absolwenta kursu i uzyska∏ pozytywny
wynik egzaminu koƒcowego.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) obejmuje sprawdzenie znajomoÊci wybranych za-
gadnieƒ z psychologii, metodyki nauczania, przepi-
sów ruchu drogowego, techniki kierowania pojaz-
dem, czynnoÊci kontrolno-obs∏ugowych oraz pre-
zentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizo-
wanych na kursie dla kandydatów na kierowców
lub motorniczych,

2) przeprowadza komisja z∏o˝ona z wyk∏adowców
przedmiotów okreÊlonych w poz. 1—4 tabeli 1, po
spe∏nieniu przez kandydata na instruktora wymo-
gów okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Przewodniczàcym komisji, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, jest wyk∏adowca przedmiotu okreÊlone-
go w poz. 2 tabeli 1. Komisja dzia∏a na podstawie we-
wn´trznego regulaminu, który:

1) uzyska∏ pozytywnà opini´ starosty,

2) zosta∏ zatwierdzony przed rozpocz´ciem szkolenia
przez organizatora kursu. 

4. Wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
odnotowuje si´ w dzienniku lekcyjnym oddzielnie dla
ka˝dej osoby i kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,
przez umieszczenie litery:

— „P” — je˝eli wynik jest pozytywny,

— „N” — je˝eli wynik jest negatywny,

— „X” — je˝eli osoba nie przystàpi∏a do egzaminu.

5. ZaÊwiadczenie wydaje kierownik jednostki po-
siadajàcej upowa˝nienie starosty na prowadzenie
szkolenia kandydatów na instruktorów, na druku we-
d∏ug wzoru, który okreÊla za∏àcznik nr 2 do programu. 

§ 3. 1. Ksià˝ki ewidencji osób szkolonych, dzienniki
lekcyjne, karty oraz przebieg procesu nauczania podle-
gajà kontroli osób sprawujàcych w imieniu starosty
nadzór nad szkoleniem kandydatów na instruktorów.

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli odnotowuje si´
w ksià˝ce ewidencji osób szkolonych.

§ 4. 1. Ksià˝ka ewidencji osób szkolonych powinna
byç trwale przechowywana, a w przypadku likwidacji
jednostki lub utraty przez nià upowa˝nienia do szkole-
nia kandydatów na instruktorów — przekazana jedno-
stce wskazanej przez starost´.

Za∏àcznik nr 5

PROGRAM  SZKOLENIA  KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW
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2. W razie utraty ksià˝ki, o której mowa w ust. 1, lub
zniszczenia w stopniu powodujàcym jej nieczytelnoÊç,
podlega ona ka˝dorazowo odtworzeniu.

3. Dzienniki lekcyjne i karty przechowuje si´ przez
okres co najmniej 10 lat.

§ 5. Pieczàtka jednostki szkolàcej powinna zawieraç
równie˝ jej adres i numer upowa˝nienia do prowadze-
nia szkolenia kandydatów na instruktorów.

Charakterystyka absolwenta kursu

§ 6. Absolwent kursu, w zakresie obj´tym naucza-
niem, powinien:

1) posiadaç znajomoÊç:
a) wybranych zagadnieƒ z psychologii, metodyki

nauczania oraz etyki zawodowej,
b) warunków uzyskiwania, zatrzymywania, cofania

i przywracania uprawnieƒ do kierowania pojaz-
dami,

c) programów szkolenia i egzaminowania kandy-
datów na kierowców lub motorniczych, 

d) zasad prowadzenia oÊrodka szkolenia oraz spo-
rzàdzania wymaganej dokumentacji,

e) przepisów ustawy oraz wybranych przepisów
zawartych w aktach wykonawczych do tej usta-
wy, 

f) techniki kierowania i obs∏ugi pojazdów, 

2) posiadaç umiej´tnoÊci:
a) oceny stanu wiedzy i umiej´tnoÊci, jak równie˝

predyspozycji kandydatów na kierowców lub
motorniczych,

b) okreÊlenia wymiaru czasu i zakresu tematyczne-
go szkolenia odpowiednio do oceny, o której
mowa w lit. a),

c) prowadzenia zaj´ç teoretycznych i praktycznych
na kursie dla kandydatów na kierowców lub mo-
torniczych w sposób:
— ∏atwy do zrozumienia i rzeczowy,
— zgodny z obowiàzujàcymi przepisami,

d) stosowania odpowiednich metod nauczania
wraz z wykorzystaniem ró˝norodnych Êrodków
dydaktycznych, 

e) kszta∏towania w∏aÊciwego sposobu zachowania
si´ na drodze kandydatów na kierowców lub
motorniczych, w szczególnoÊci rozwijania umie-
j´tnoÊci:
— wykrywania pojawiajàcych si´ zagro˝eƒ, 
— przeciwdzia∏ania zagro˝eniom,
— post´powania wobec skutków powsta∏ych za-

gro˝eƒ,
f) praktycznego stosowania przepisów ruchu

drogowego i zasad techniki kierowania pojaz-
dem,

g) wykonywania czynnoÊci kontrolno-obs∏ugo-
wych pojazdu. 

Plan nauczania

§ 7. 1. Liczb´ godzin zaj´ç teoretycznych i praktycz-
nych dla kandydatów na instruktorów podlegajàcych
szkoleniu podstawowemu ustala organizator kursu,
przy czym nie mo˝e byç ona mniejsza ni˝ okreÊlono
w tabeli  1.

Poz. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zaj´ç

teoretycznych praktycznych

1 2 3 4

1 Psychologia 20 —

2 Metodyka nauczania 70 —

3 Prawo o ruchu drogowym 30 —

4 Technika kierowania i obs∏uga pojazdu 20 —

5 Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego 16 —

6 Zasady prowadzenia oÊrodka szkolenia 12 —

7 Praktyka pedagogiczna 4 25*)

8 Razem 172 25*)

Tabela 1

*) Nale˝y uwzgl´dniç dodatkowo odpowiednià do zakresu nauczania s∏uchacza kursu liczb´ godzin zaj´ç okreÊlonà w tabe-
li 2.

2. W zakresie przedmiotu okreÊlonego w tabeli 1:

1) w poz. 1 — powinny byç uj´te tematy:
a) podstawowe wiadomoÊci z psychologii ogólnej,
b) s∏uchacz kursu i jego charakterystyka,

c) wybrane zagadnienia z psychologii komunikacji
drogowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
wp∏ywu na funkcje percepcyjne, podejmowane
decyzje, czas reakcji lub zmian´ zachowania kie-
rujàcego pojazdem, m.in.:
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— alkoholu lub innego podobnie dzia∏ajàcego
Êrodka,

— wahaƒ stanu emocjonalnego,
— zm´czenia,
— zagro˝eƒ wyst´pujàcych w ruchu drogowym, 

d) praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii
w szkoleniu kandydatów na kierowców lub mo-
torniczych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
oceny predyspozycji kandydata na kierowc´,

e) etyka,

2) w poz. 2 — powinny byç uj´te tematy:
a) proces nauczania,
b) szkolenie doros∏ych — motywacja,
c) ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowc´

i ustalanie wymiaru czasu szkolenia niezb´dne-
go dla osiàgni´cia celów okreÊlonych w charak-
terystyce absolwenta kursu,

d) formy i metodyka prowadzenia zaj´ç teoretycz-
nych i praktycznych uj´tych w programie szkole-
nia kandydatów na kierowców lub motorni-
czych, w tym:
— podzia∏ tematyczny zaj´ç w poszczególnych

kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia,
— podzia∏ wymiaru czasu szkolenia,
— kolejnoÊç realizacji zaj´ç,

e) organizacja zaj´ç — Êrodki dydaktyczne,

3) w poz. 3 — powinny byç uj´te tematy:
a) wybrane problemy interpretacyjne przepisów

ruchu drogowego, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem:
— zachowania ostro˝noÊci i w∏aÊciwej postawy

w stosunku do innych uczestników ruchu,
— zachowania bezpiecznych pr´dkoÊci i odst´-

pów pomi´dzy pojazdami podczas jazdy
w ró˝nych warunkach atmosferycznych i po
ró˝nych nawierzchniach jezdni,

— zagro˝eƒ zwiàzanych z ruchem drogowym,
m.in.: prowadzeniem pojazdu w ró˝nych wa-
runkach widocznoÊci, niedoÊwiadczeniem in-
nych uczestników ruchu, podczas przewozu
osób i ∏adunków,

b) omówienie wybranych zagadnieƒ:
— których znajomoÊç powinna byç sprawdzana

na kursie dla kandydatów na kierowców,
— wyst´pujàcych w pytaniach egzaminacyj-

nych stosowanych na egzaminie teoretycz-
nym dla kandydatów na kierowców,

4) w poz. 4 — powinny byç uj´te tematy:
a) przygotowanie si´ do jazdy oraz zasady u˝ywa-

nia mechanizmów sterowania pojazdem,
b) bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie

manewrów na drodze,
c) zachowanie wobec innych uczestników ruchu,
d) przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych

zagro˝eƒ na drodze oraz skuteczne na nie reago-
wanie,

e) dynamika i kultura jazdy,
f) zasady wykonywania czynnoÊci kontrolno-ob-

s∏ugowych pojazdu, z uwzgl´dnieniem wymo-
gów ochrony Êrodowiska,

5) w poz. 5 — powinny byç uj´te tematy:
a) organy administracji paƒstwowej zajmujàce si´

problematykà ruchu drogowego i ich zadania,
b) znaczenie aktów prawnych odnoszàcych si´ do

kierujàcych pojazdami,
c) stan bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w kraju

i województwie,
d) zatrzymywanie i cofanie uprawnieƒ do kierowa-

nia pojazdami, kontrola ruchu drogowego oraz
sankcje, ubezpieczenia,

6) w poz. 6 — powinny byç uj´te tematy:
a) rozpocz´cie dzia∏alnoÊci oÊrodka szkolenia,
b) rozpocz´cie pracy instruktora,
c) zarzàdzanie oÊrodkiem szkolenia,
d) prowadzenie dokumentacji,
e) nadzór,

7) w poz. 7 — powinny byç uj´te tematy:
a) organizacja zaj´ç,
b) pokaz przeprowadzenia 10 ró˝nych tematycznie

zaj´ç teoretycznych dla kandydatów na kierow-
ców lub motorniczych,

c) prezentacja przez ka˝dego s∏uchacza kursu co
najmniej 3 wybranych zaj´ç teoretycznych,
o których mowa w lit. b),

d) udzia∏ w charakterze obserwatora co najmniej
w 7 zaj´ciach teoretycznych prowadzonych
w oÊrodku szkolenia,

e) pokaz przeprowadzenia 2 zaj´ç praktycznych dla
kandydatów na kierowców w zakresie upraw-
nieƒ obj´tych nauczaniem,

f) udzia∏ w charakterze obserwatora w zaj´ciach
praktycznych prowadzonych w oÊrodku szkole-
nia w liczbie godzin okreÊlonej w tabeli  2:

Tabela  2

Poz. Zakres obj´ty nauczaniem Liczba godzin zaj´ç*)

1 2 3
1 kat. A, A1 lub B1 3
2 kat. B, C, C1, T, B+E, C1+E lub D1+E 7
3 kat. C+E lub D+E 8
4 kat. D1 lub pozwolenie 10
5 kat. D 13

*) Podane wartoÊci odnoszà si´ do ka˝dej kategorii prawa jazdy oddzielnie.
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g) przeprowadzenie przez s∏uchacza kursu na placu
manewrowym oÊrodka szkolenia z udzia∏em
kandydata na kierowc´ lub motorniczego co naj-
mniej 3 zaj´ç praktycznych w zakresie ka˝dej ka-
tegorii prawa jazdy lub pozwolenia, obj´tych na-
uczaniem,

h) podsumowanie.

3. Zaj´cia okreÊlone w ust. 2 pkt 7:

1) lit. b), e), h) — prowadzi wyk∏adowca,

2) lit. c), g) — prowadzi indywidualnie ka˝dy s∏uchacz
kursu pod nadzorem wyk∏adowcy,

3) lit. d), f) — prowadzi si´ w grupach 1—5 osób pod
nadzorem wyk∏adowcy.

4. Koƒcowy wynik nauczania z przedmiotu okreÊlo-
nego w poz. 7 tabeli 1 uwa˝a si´ za pozytywny, je˝eli
kandydat na instruktora uzyska∏ pozytywnà ocen´:

1) co najmniej z 2 prezentacji, o których mowa w ust. 2
pkt 7 lit. c),

2) co najmniej z 2 przeprowadzonych zaj´ç praktycz-
nych, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit. g) — w za-
kresie ka˝dej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,
obj´tych nauczaniem.

5. Zaj´cia z praktyki pedagogicznej mogà byç roz-
pocz´te po zakoƒczeniu zaj´ç z przedmiotów okreÊlo-
nych w poz. 1—4 tabeli 1.

§ 8. Godziny zaj´ç teoretycznych równajà si´
45 min, a zaj´ç praktycznych — 60 min.

§ 9. Kandydat na instruktora podlegajàcy szkoleniu
dodatkowemu powinien ponownie odbyç zaj´cia
z przedmiotu okreÊlonego w tabeli 1 w poz. 7 i uzyskaç
pozytywny koƒcowy wynik nauczania z tego przedmio-
tu.
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Za∏àcznik nr 1 do programu szkolenia
kandydatów na instruktorów
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Za∏àcznik nr 2 do programu szkolenia
kandydatów na instruktorów
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Za∏àcznik nr 6
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Postanowienia wst´pne

§ 1. 1. Program szkolenia kandydatów na egzami-
natorów, zwany dalej „programem”, okreÊla:

1) zasady prowadzenia szkolenia,

2) charakterystyk´ absolwenta kursu,

3) plan nauczania,

4) wzory stosowanych dokumentów.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów
na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów paƒ-
stwowych osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia do kie-
rowania pojazdami silnikowymi, z wyjàtkiem ciàgni-
ków rolniczych. Szkolenie obejmuje zaj´cia teoretycz-
ne i praktyczne. 

3. Wyk∏adowcami na kursie powinni byç w∏aÊciwi
specjaliÊci z doÊwiadczeniem pedagogicznym, a do-
datkowo przy realizacji przedmiotów okreÊlonych w ta-
beli nr 1:

1) w poz. 3, 6 i 7 — powinni posiadaç uprawnienia eg-
zaminatora w zakresie obj´tym nauczaniem,

2) w poz. 4 — powinni posiadaç uprawnienia instruk-
tora.

4. Do organizacji kursu stosuje si´ zasady okreÊlo-
ne w § 1 ust. 4—7 za∏àcznika nr 5 do rozporzàdzenia,
z tym ̋ e wzór karty przeprowadzonych zaj´ç okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do programu.

§ 2. 1. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu, zwane
dalej „zaÊwiadczeniem”, otrzymuje kandydat na egza-
minatora, który:

1) odby∏ wymagane programem przeszkolenie, 

2) uzyska∏ pozytywny koƒcowy wynik nauczania w za-
kresie przedmiotów obj´tych planem nauczania,
z zastrze˝eniem § 9,

3) posiada wiedz´ i umiej´tnoÊci okreÊlone w charak-
terystyce absolwenta kursu i uzyska∏ pozytywny
wynik egzaminu koƒcowego.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) obejmuje sprawdzenie znajomoÊci wybranych za-
gadnieƒ z psychologii, dydaktyki, przepisów ruchu
drogowego, techniki kierowania pojazdem, czyn-
noÊci kontrolno-obs∏ugowych oraz prezentacje
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i I cz´Êci
egzaminu praktycznego dla kandydatów na kie-
rowców,

2) przeprowadza komisja z∏o˝ona z wyk∏adowców
przedmiotów, okreÊlonych w poz. 1—4 i 6 tabeli 1,
po spe∏nieniu przez kandydata na egzaminatora
wymogów okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Przewodniczàcym komisji, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, jest wyk∏adowca przedmiotu okreÊlone-
go w poz. 6 tabeli 1. Komisja dzia∏a na podstawie we-
wn´trznego regulaminu, który:

1) uzyska∏ pozytywnà opini´ wojewody,

2) zosta∏ zatwierdzony przed rozpocz´ciem szkolenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

4. Wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
odnotowuje si´ w dzienniku lekcyjnym oddzielnie dla
ka˝dej osoby i kategorii prawa jazdy, przez umieszcze-
nie litery:

— „P” — je˝eli wynik jest pozytywny, 

— „N” — je˝eli wynik jest negatywny,

— „X” — je˝eli osoba nie przystàpi∏a do egzaminu.

5. ZaÊwiadczenie wydaje kierownik jednostki po-
siadajàcej upowa˝nienie ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu  na prowadzenie szkolenia kandyda-
tów na egzaminatorów, na druku wed∏ug wzoru, który
okreÊla za∏àcznik nr 2 do programu.

§ 3. 1. Ksià˝ki ewidencji osób szkolonych, dzienniki
lekcyjne, karty oraz przebieg procesu nauczania podle-
gajà kontroli osób sprawujàcych w imieniu ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu  nadzór nad jednost-
kà prowadzàcà szkolenie kandydatów na egzaminato-
rów.

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli odnotowuje si´
w ksià˝ce ewidencji osób szkolonych.

§ 4. 1. Ksià˝ka ewidencji osób szkolonych powinna
byç trwale przechowywana, a w przypadku likwidacji
jednostki lub utraty przez nià upowa˝nienia do szkole-
nia kandydatów na egzaminatorów — przekazana jed-
nostce wskazanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu.

2. W razie utraty ksià˝ki, o której mowa w ust. 1, lub
zniszczenia w stopniu powodujàcym jej nieczytelnoÊç,
podlega ona ka˝dorazowo odtworzeniu.

3. Dzienniki lekcyjne i karty przechowuje si´ przez
okres co najmniej 10 lat.

§ 5. Pieczàtka jednostki szkolàcej powinna zawieraç
równie˝ jej adres i numer upowa˝nienia do prowadze-
nia szkolenia kandydatów na egzaminatorów.

Charakterystyka absolwenta kursu

§ 6. Absolwent kursu, w zakresie obj´tym naucza-
niem, powinien:

1) posiadaç znajomoÊç:
a) wybranych zagadnieƒ z psychologii i dydaktyki

odnoszàcych si´ do przeprowadzania egzami-
nów, a w szczególnoÊci egzaminów kandydatów
na kierowców, oraz etyki zawodowej,

b) warunków uzyskiwania, zatrzymywania, cofania
i przywracania uprawnieƒ do kierowania pojaz-
dami samochodowymi,

c) programów szkolenia i egzaminowania dla kan-
dydatów na kierowców,

Za∏àcznik nr 7

PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
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d) statutu wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogo-
wego oraz zasad jego funkcjonowania,

e) roli i zadaƒ egzaminatora,
f) przepisów ustawy oraz wybranych przepisów za-

wartych w aktach wykonawczych do tej ustawy,
g) techniki kierowania i obs∏ugi pojazdów,

2) posiadaç umiej´tnoÊci:
a) oceniania infrastruktury technicznej wojewódz-

kiego oÊrodka ruchu drogowego oraz innych
okolicznoÊci warunkujàcych przeprowadzenie
egzaminu paƒstwowego,

b) doboru tras egzaminacyjnych spe∏niajàcych wy-
mogi programu egzaminacyjnego,

c) przeprowadzania egzaminów teoretycznych
i praktycznych,

d) oceniania kwalifikacji kandydatów na kierow-
ców,

e) korzystania z oprogramowania u˝ywanego
w wojewódzkim oÊrodku ruchu drogowego,

f) planowania i organizacji pracy,
g) oceniania i sporzàdzania wymaganej dokumen-

tacji.

Plan nauczania

§ 7. 1. Liczb´ godzin zaj´ç teoretycznych i praktycz-
nych dla kandydatów na egzaminatorów podlegajà-
cych szkoleniu podstawowemu ustala organizator kur-
su, przy czym nie mo˝e byç ona mniejsza ni˝ okreÊlo-
no w tabeli 1.

Tabela 1

Poz. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zaj´ç

teoretycznych praktycznych

1 2 3 4

1 Psychologia 20 —

2 Dydaktyka 20 —

3 Prawo o ruchu drogowym 30 —

4 Technika kierowania i obs∏uga pojazdu 20 —

5 Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego 16 —

6 Zadania egzaminatora 42 —

7 Praktyka pedagogiczna 4 litera b), c), d), g) i h) — 6
litera e), f), i) ,j) — 4 *)

8 Razem 152 10 **)

*) W tematach okreÊlonych tymi literami nale˝y uwzgl´dniç dodatkowo 1 godzin´ dla ka˝dej  kategorii prawa jazdy, je˝eli
osoba jest  szkolona w zakresie wi´kszym ni˝ jedna kategoria lub pozwolenie.

**) Uwzgl´dniajàc szkolenie tylko w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

2. W zakresie przedmiotu okreÊlonego w tabeli 1:

1) w poz. 1 — powinny byç uj´te tematy:
a) podstawowe poj´cia psychologii,
b) procesy poznawcze cz∏owieka,
c) osobowoÊç egzaminatora,
d) temperament jako szczególny sk∏adnik osobo-

woÊci egzaminatora,
e) psychologiczna sylwetka zdajàcego egzamin,
f) psychologiczne aspekty przygotowania i prze-

prowadzenia egzaminu,
g) elementy psychologii pracy,
h) badania psychologiczne kierowców,
i) praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii

w egzaminowaniu kandydatów na kierowców
lub motorniczych, ze szczególnym uwzgl´dnie-

niem oceny predyspozycji kandydata na kierow-
c´,

2) w poz. 2 — powinny byç uj´te tematy:
a) podstawowe poj´cia dydaktyki,
b) proces szkolenia i egzaminowania,
c) egzamin — poj´cie, funkcje, formy, organizacja,

warunki przeprowadzania, metodologia,
d) metody kontroli i oceniania,
e) najcz´stsze b∏´dy w kontroli i ocenianiu oraz ich

usuwanie,
f) przyczyny niepowodzeƒ egzaminacyjnych,  

3) w poz. 3 — powinny byç uj´te tematy:
a) wybrane problemy interpretacyjne przepisów

ruchu drogowego, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem:
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— zachowania ostro˝noÊci i w∏aÊciwej postawy
w stosunku do innych uczestników ruchu,

— zachowania bezpiecznych pr´dkoÊci i odst´-
pów pomi´dzy pojazdami podczas jazdy
w ró˝nych warunkach atmosferycznych i po
ró˝nych nawierzchniach jezdni,

— zagro˝eƒ zwiàzanych z ruchem drogowym,
m.in.: prowadzeniem pojazdu w ró˝nych wa-
runkach widocznoÊci, niedoÊwiadczeniem in-
nych uczestników ruchu, podczas przewozu
osób i ∏adunków,

b) omówienie wybranych zagadnieƒ:
— których znajomoÊç powinna byç sprawdzana

na kursie dla kandydatów na kierowców,
— wyst´pujàcych w pytaniach egzaminacyj-

nych, stosowanych na egzaminie teoretycz-
nym dla kandydatów na kierowców,

4) w poz. 4 — powinny byç uj´te tematy:
a) przygotowanie si´ do jazdy oraz zasady u˝ywa-

nia mechanizmów sterowania pojazdem,
b) bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie

manewrów na drodze,
c) przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych

zagro˝eƒ na drodze oraz skuteczne reagowanie
na nie,

d) dynamika i kultura jazdy,
e) zasady wykonywania czynnoÊci kontrolno-ob-

s∏ugowych pojazdu, z uwzgl´dnieniem wymo-
gów ochrony Êrodowiska,

5) w poz. 5 — powinny byç uj´te tematy:
a) organy administracji paƒstwowej zajmujàce

si´ problematykà ruchu drogowego i ich zada-
nia,

b) znaczenie aktów prawnych odnoszàcych si´ do
kierujàcych pojazdami,

c) stan bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w kraju
i województwie,

d) zatrzymywanie i cofanie uprawnieƒ do kierowa-
nia pojazdami, kontrola ruchu drogowego oraz
sankcje, ubezpieczenia,

e) organizacja ruchu w miejscowoÊci przeprowa-
dzania egzaminów, warunki ruchu — dobór tras
egzaminacyjnych,

6) w poz. 6 — powinny byç uj´te tematy:
a) statut wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogowe-

go — rola i funkcje egzaminatora,
b) zasady funkcjonowania oraz infrastruktura tech-

niczna wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogowe-
go,

c) zasady korzystania z informatycznych Êrodków
technicznych u˝ywanych w wojewódzkim
oÊrodku ruchu drogowego,

d) planowanie i organizacja pracy,
e) programy szkolenia i egzaminowania kandyda-

tów na kierowców i motorniczych,

f) zasady przeprowadzania egzaminów teoretycz-
nych i praktycznych,

g) prowadzenie dokumentacji,
h) nadzór,

7) w poz. 7 — powinny byç uj´te tematy:
a) organizacja zaj´ç,
b) pokaz przeprowadzenia egzaminu teoretyczne-

go w zakresie kategorii B prawa jazdy (s∏ucha-
cze kursu sà osobami egzaminowanymi przy za-
stosowaniu testów dla kandydatów na kierow-
ców lub informatycznych Êrodków technicz-
nych),

c) udzia∏ w charakterze obserwatora w 2 egzami-
nach teoretycznych dla kandydatów na kierow-
ców,

d) przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w za-
kresie kategorii B prawa jazdy (s∏uchacze kursu
sà osobami egzaminowanymi na zasadach okre-
Êlonych w lit. b),

e) pokaz przeprowadzenia I cz´Êci egzaminu prak-
tycznego w zakresie obj´tym nauczaniem,

f) pokaz przeprowadzenia II cz´Êci egzaminu prak-
tycznego w zakresie obj´tym nauczaniem,

g) udzia∏ w charakterze obserwatora w 2 egzami-
nach praktycznych dla kandydatów na kierow-
ców — w zakresie ich I cz´Êci,

h) udzia∏ w charakterze obserwatora w 2 egzami-
nach praktycznych dla kandydatów na kierow-
ców — w zakresie ich II cz´Êci,

i) przeprowadzenie I cz´Êci egzaminu praktycznego
w zakresie obj´tym nauczaniem,

j) przeprowadzenie II cz´Êci egzaminu praktyczne-
go w zakresie obj´tym nauczaniem,

k) podsumowanie.

3. Zaj´cia, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit.:

1) b), e) i f) — prowadzi wyk∏adowca, wykorzystujàc
infrastruktur´ technicznà jednostki upowa˝nionej
do szkolenia,

2) c), g) i h) — prowadzone sà pod nadzorem wyk∏a-
dowcy w czasie egzaminu paƒstwowego, z tym ˝e
okreÊlone w lit. c) i g) — w grupach do 5 osób,
a w lit. h) — indywidualnie z ka˝dym s∏uchaczem
kursu,

3) d), i), j) — prowadzi indywidualnie ka˝dy s∏uchacz
kursu pod nadzorem wyk∏adowcy, wykorzystujàc
infrastruktur´ technicznà jednostki upowa˝nionej
do szkolenia, z tym ˝e w zakresie okreÊlonym
w lit. i) — wykonuje w ca∏oÊci program egzamina-
cyjny dla kandydatów na kierowców i ocenia jego
wykonanie.

4. Koƒcowy wynik nauczania z przedmiotu okreÊlo-
nego w poz. 7 tabeli 1 uwa˝a si´ za pozytywny, je˝eli
kandydat na egzaminatora uzyska∏ okreÊlonà w tabeli 2
liczb´ pozytywnych ocen.
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Tabela 2

Poz. S∏uchacz kursu — prowadzàcy Liczba pozytywnych ocen

1 2 3

1 Egzamin teoretyczny 1

2 I cz´Êç egzaminu praktycznego 1 w ka˝dej kategorii obj´tej nauczaniem

3 II cz´Êç egzaminu praktycznego 1 w ka˝dej kategorii obj´tej nauczaniem

5. Zaj´cia z praktyki pedagogicznej mogà byç roz-
pocz´te po zakoƒczeniu zaj´ç z przedmiotów okreÊlo-
nych  w poz. 1—4 i 6 tabeli 1.

6. Organizator kursu ustala w porozumieniu z dy-
rektorem wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogowego
terminy i miejsca prowadzenia zaj´ç, o których mowa
w ust. 2 pkt 7 lit. c), g) i h).

§ 8. Godziny zaj´ç teoretycznych równajà si´
45 min, a zaj´ç praktycznych — 60 min.

§ 9. Kandydat na egzaminatora podlegajàcy szkole-
niu dodatkowemu powinien ponownie odbyç zaj´cia
z przedmiotu okreÊlonego w poz. 7 tabeli 1 i uzyskaç
pozytywny koƒcowy wynik nauczania z tego przedmio-
tu.
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Za∏àcznik nr 1 do programu szkolenia
kandydatów na egzaminatorów
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Za∏àcznik nr 2 do programu szkolenia
kandydatów na egzaminatorów
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Postanowienia wst´pne

§ 1. 1. Instrukcja przeprowadzania egzaminów paƒ-
stwowych, zwana dalej „instrukcjà”, okreÊla:

1) tryb i warunki przeprowadzania egzaminów paƒ-
stwowych dla osób ubiegajàcych si´ o uprawnie-
nia do kierowania pojazdami silnikowymi i tram-
wajami lub podlegajàcych kontrolnemu sprawdze-
niu kwalifikacji, zwanych dalej „osobà”,

2) wzory stosowanych dokumentów.

2. Egzamin paƒstwowy, zwany dalej „egzaminem”,
mo˝e byç organizowany tylko przez tak przygotowany
i wyposa˝ony oÊrodek egzaminowania, ˝eby móg∏ za-
spokoiç okreÊlone przez wojewod´ potrzeby w zakresie
egzaminowania, zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji. 

3. OÊrodek egzaminowania prowadzi ewidencj´
osób egzaminowanych i protoko∏ów egzaminacyjnych,
korzystajàc z informatycznych Êrodków technicznych,
pos∏ugujàc si´ jednolitym oprogramowaniem wskaza-
nym przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

4. Obs∏ug´ informatycznych Êrodków technicznych
prowadzi wyznaczony przez dyrektora oÊrodka egza-
minowania, zwanego dalej „dyrektorem”, pracownik
posiadajàcy odpowiednie przeszkolenie w zakresie
znajomoÊci regulacji prawnych zwiàzanych z egzami-
nowaniem oraz obs∏ugi urzàdzeƒ technicznych.

5. Zabrania si´ wyznaczania osób, innych ni˝ okre-
Êlone w ust. 4, do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z obs∏ugà informatycznych Êrodków technicznych.

6. Osoba, o której mowa w ust. 4, pos∏uguje si´ przy
korzystaniu z informatycznych Êrodków technicznych,
w szczególnoÊci przy wprowadzaniu do ewidencji da-
nych lub ich zmianie, przyznanym przez dyrektora ha-
s∏em i indywidualnym kluczem cyfrowym.

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

8. Dyrektor, zatrudniajàc egzaminatora, przydziela
mu imiennà pieczàtk´, której wzór okreÊla za∏àcznik
nr 1 do instrukcji.

9. Egzamin w formie pisemnego testu lub w formie
ustnej przeprowadza si´ przy u˝yciu testu  zasadnicze-
go i testu specjalistycznego albo jednego z nich, wyda-
nych przez:

1) urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, je˝eli egzamin dotyczy osoby ubiegajà-
cej si´ o prawo jazdy lub podlegajàcej kontrolnemu
sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie,

2) urzàd wojewódzki w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
oÊrodka egzaminowania, je˝eli egzamin dotyczy
osoby ubiegajàcej si´ o pozwolenie lub podlegajà-
cej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w tym
zakresie.

10. Testy, o których mowa w ust. 9, mogà byç u˝y-
wane wy∏àcznie przez:

1) egzaminatorów podczas egzaminu,

2) wyk∏adowców podczas szkolenia kandydatów na
egzaminatorów.

11. Dyrektor wyznacza spoÊród pracowników:

1) osob´, która koordynuje prac´ egzaminatorów,
zwanà dalej „koordynatorem”,

2) egzaminatora, który nadzoruje prace egzaminato-
rów i udziela wyjaÊnieƒ na skargi z∏o˝one przez
osoby egzaminowane, zwanego dalej „egzamina-
torem   nadzorujàcym”,

3) osob´, która dokonuje analizy wyników egzaminu
w odniesieniu do egzaminatorów, instruktorów
i jednostek szkolàcych kandydatów na kierowców,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na poszczególne kate-
gorie prawa jazdy lub pozwolenia, w okresach
kwartalnych, pó∏rocznych i rocznych. 

12. Je˝eli w trakcie przeprowadzonego post´powa-
nia administracyjnego ujawnione zostanà fakty wska-
zujàce na mo˝liwoÊç pope∏nienia czynu majàcego zna-
miona wykroczenia lub przest´pstwa, o fakcie tym za-
wiadamia si´ prokuratur´.

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów

§ 2. 1. OÊrodek egzaminowania po przyj´ciu wyma-
ganych od osoby dokumentów:

1) sprawdza prawid∏owoÊç ich wype∏nienia i weryfi-
kuje z dokumentem to˝samoÊci,

2) rejestruje jà w ewidencji osób egzaminowanych,
o której mowa w § 1 ust. 3,

3) wyznacza termin egzaminu i wydaje zaÊwiadczenie
na druku, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do in-
strukcji.

2. W razie wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci lub
wa˝noÊci wymaganych dokumentów oÊrodek egzami-
nowania przesy∏a je do w∏aÊciwego organu wydajàce-
go uprawnienia do kierowania pojazdami, w celu prze-
prowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego.

3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu jest:

1) przygotowanie, z zastrze˝eniem pkt 2, przez oÊro-
dek egzaminowania przed egzaminem:
a) planu egzaminów — na druku wed∏ug wzoru,

który okreÊla za∏àcznik nr 3 do instrukcji,
b) dokumentów wymaganych od osób zakwalifiko-

wanych w danym dniu na egzamin oraz imien-
nych list tych osób, gdy egzamin przeprowadza-
ny jest w formie pisemnego testu lub ustnej, al-
bo jest to egzamin praktyczny, sporzàdzonych
na druku, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do
instrukcji,

c) sali egzaminacyjnej odpowiadajàcej wymogom,
o których mowa w § 21 ust. 1 rozporzàdzenia,

Za∏àcznik nr 8 
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d) pojazdów egzaminacyjnych odpowiadajàcych
wymogom, o których mowa w § 23 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia,

e) stanowisk na placu manewrowym odpowiadajà-
cych wymogom okreÊlonym w za∏àczniku nr 5
do instrukcji,

f) kamizelek, o których mowa w § 23 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia, je˝eli egzamin przeprowadzany jest
w zakresie prawa jazdy kategorii A lub A1,

g) Êrodków ∏àcznoÊci zapewniajàcych porozumie-
wanie si´ egzaminatora z osobà egzaminowanà
drogà radiowà, je˝eli egzamin przeprowadzany
jest w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1 lub
B1,

2) przygotowanie przez osob´, o której mowa w § 23
ust. 3 pkt 3 i 4 rozporzàdzenia, przed egzaminem
praktycznym pojazdu egzaminacyjnego, odpowia-
dajàcego wymaganiom, o których mowa w § 23
ust. 1 rozporzàdzenia, 

3) rozdzielenie przed egzaminem  przez koordynatora
zgodnie z planem egzaminów:
a) list osób zakwalifikowanych na egzamin, o któ-

rych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b) — egzaminato-
rom wyznaczonym do przeprowadzenia egzami-
nu teoretycznego i praktycznego lub jednego
z nich,

b) testów, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 lub 2
— egzaminatorom wyznaczonym do przeprowa-
dzenia egzaminu teoretycznego w formie ustnej
lub pisemnej.

4. Koordynator mo˝e dokonywaç bie˝àcych zmian
w rozdziale pomi´dzy egzaminatorów osób zakwalifi-
kowanych na egzamin.

5. Wyniki poszczególnych cz´Êci egzaminu ka˝dej
z egzaminowanych osób egzaminator wpisuje oddziel-
nie dla ka˝dej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia do:
1) listy, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b), bezpoÊred-

nio po zakoƒczeniu dla okreÊlonej osoby egzami-
nu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach
litery:  
a) „P” — je˝eli wynik jest pozytywny,
b) „N” — je˝eli wynik jest negatywny,
c) „X” — je˝eli osoba nie przystàpi∏a do egzaminu

lub egzamin zosta∏ przerwany z przyczyn, o któ-
rych mowa w § 18 ust. 7 pkt 1 i 3 i ust. 9 pkt 2 roz-
porzàdzenia,

2) wniosku lub skierowania, o którym mowa w § 17
ust. 4 pkt 1 rozporzàdzenia, przez umieszczenie
w odpowiednich rubrykach liter, o których mowa
w pkt 1, je˝eli osoba przystàpi∏a co najmniej do jed-
nej z cz´Êci egzaminu paƒstwowego, oraz potwier-
dza je podpisem i pieczàtkà.

6. Podstawà do uzyskania pozytywnego wyniku ca-
∏ego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników
z wymaganych egzaminów teoretycznych i praktycz-
nych.

7. Po zakoƒczeniu egzaminu:
1) dla osób umieszczonych na liÊcie — egzaminator

potwierdza wpisane wyniki egzaminu podpisem

i pieczàtkà oraz przekazuje list´ osobie, o której
mowa w § 1 ust. 4,

2) dla ostatniej w danym dniu osoby — oÊrodek egza-
minowania sporzàdza protokó∏ egzaminacyjny na
druku, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 6 do in-
strukcji, na podstawie danych:
a) przekazanych przez komputerowe urzàdzenie

egzaminacyjne, 
b) zawartych w listach, o których mowa w ust. 3

pkt 1 lit. b) — przekazanych przez egzaminatorów

— stosujàc zasady okreÊlone w ust. 5 pkt 1.

8. Przyczyn´ przerwania egzaminu lub odmow´ je-
go przeprowadzenia opisuje w protokole egzaminacyj-
nym lub w odr´bnej notatce:

1) egzaminator, w przypadkach okreÊlonych w § 18
ust. 7 rozporzàdzenia,

2) osoba kontrolujàca przebieg egzaminu, w przypad-
kach okreÊlonych w § 18 ust. 9 pkt 2 rozporzàdze-
nia i art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy,

3) koordynator, w przypadku okreÊlonym w § 14 ust. 3
pkt 2 lit. b) rozporzàdzenia.

9. Je˝eli egzaminator ma uzasadnione zastrze˝enia
co do stanu zdrowia osoby egzaminowanej, to powi-
nien stosownà uwag´ zg∏osiç na piÊmie, za poÊrednic-
twem dyrektora oÊrodka egzaminowania, w∏aÊciwemu
staroÊcie w celu podj´cia przez ten organ czynnoÊci
okreÊlonych w art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy.

10. Dyrektor oÊrodka egzaminowania zatwierdza
protokó∏ egzaminacyjny najpóêniej nast´pnego dnia
po dniu, na który by∏ sporzàdzony.

§ 3. 1. OÊrodek egzaminowania przechowuje:

1) protoko∏y egzaminacyjne, które po up∏ywie jedne-
go roku powinny byç zszyte w ksià˝k´, jako roczne
dokumenty trwa∏ego przechowywania, oraz po-
winny zawieraç na ostatniej stronie adnotacj´ oso-
by,  sprawujàcej w imieniu wojewody nadzór,
o liczbie stron i protoko∏ów, z jej podpisem i pie-
czàtkà,

2) plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na
egzamin — przez okres co najmniej 1 miesiàca. 

2. Na wniosek osoby oÊrodek egzaminowania prze-
sy∏a z∏o˝one przez nià dokumenty do wskazanego
oÊrodka egzaminowania, do∏àczajàc:

1) wniosek o przes∏anie dokumentów,

2) informacj´ o uzyskanych przez nià wynikach egza-
minów, zakresie tych egzaminów oraz datach ich
przeprowadzenia.

Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych

§ 4. 1. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany w for-
mie pisemnego testu, polega na udzieleniu odpowie-
dzi na pytania zawarte w wybranym przez osob´ syste-
mem losowym teÊcie:

1) spoÊród testów, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1,
je˝eli ubiega si´ o prawo jazdy lub podlega spraw-
dzeniu kwalifikacji w tym zakresie,
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2) spoÊród testów, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 2,
je˝eli ubiega si´ o pozwolenie lub podlega spraw-
dzeniu kwalifikacji w tym zakresie.

2. Testy, o których mowa w ust. 1, sk∏adajà si´ z te-
stu zasadniczego i testu specjalistycznego albo jedne-
go z nich.

3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, zawarte w te-
Êcie, polega na wyborze z trzech zaproponowanych od-
powiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich od-
powiedzi prawid∏owych i wpisaniu przez osob´ ich
oznaczeƒ do odpowiednich rubryk imiennego arkusza,
zwanego dalej „arkuszem odpowiedzi”, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 7 do instrukcji.

4. Ka˝de pytanie zawarte w teÊcie ma jednà, dwie
lub trzy odpowiedzi prawid∏owe, przy czym je˝eli  oso-
ba nie wybra∏a dla okreÊlonego pytania wszystkich li-
ter, oznaczajàcych odpowiedzi prawid∏owe, lub wybra-
∏a odpowiedê nieprawid∏owà, to nale˝y uznaç, ˝e po-
pe∏ni∏a jeden b∏àd.

5. W trakcie trwania egzaminu:
1) osoba mo˝e poprawiaç udzielone odpowiedzi przez

skreÊlenie niew∏aÊciwej litery i opatrzenie popraw-
ki w∏asnym podpisem,

2) w sali egzaminacyjnej przebywaç mo˝e nie wi´cej
ni˝ 20 osób egzaminowanych.

§ 5. 1. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany w for-
mie ustnej, polega na ustnym wskazaniu odpowiedzi
na przeczytane osobie pytania:
1) zawarte w wybranym przez nià systemem losowym

teÊcie spoÊród testów, o których mowa w § 4 ust. 1
pkt 1, je˝eli ubiega si´ o prawo jazdy lub podlega
sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie,

2) zawarte w wybranym przez nià  systemem loso-
wym teÊcie spoÊród testów, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 2, je˝eli ubiega si´ o pozwolenie lub pod-
lega sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie.

2. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ zasady okreÊlone w § 4 ust. 3—5, z tym ˝e:
1) pytanie czyta osobie egzaminator lub t∏umacz przy-

si´g∏y,

2) wskazane ustnie odpowiedzi lub poprawki wpisuje
do arkusza odpowiedzi osoba lub egzaminator,

3) w sali egzaminacyjnej przebywaç mo˝e tylko jedna
osoba egzaminowana.

§ 6. 1. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany za po-
mocà komputerowego urzàdzenia egzaminacyjnego,
w stosunku do osób ubiegajàcych si´ o prawo jazdy
lub podlegajàcych sprawdzeniu kwalifikacji w tym za-
kresie, polega na wskazaniu przy jego u˝yciu wszyst-
kich prawid∏owych odpowiedzi na wyÊwietlane syste-
mem losowym pytania uj´te w banku pytaƒ, zapisa-
nych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

2. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio zasady okreÊlone w § 4 ust. 3, 4 i 5
pkt 2, z tym ˝e:

1) w trakcie trwania egzaminu osoba mo˝e poprawiaç
udzielone odpowiedzi,

2) wyniki egzaminu sà drukowane przez urzàdzenie,
o którym mowa w ust. 1, w postaci arkusza zawie-
rajàcego:
a) nazwisko i imi´ osoby,
b) numer ewidencyjny i numer PESEL lub dat´ uro-

dzenia osoby,
c) zakres egzaminu,
d) numery kolejno wyÊwietlonych osobie pytaƒ

i odpowiadajàce im numery pytaƒ w banku py-
taƒ oraz oznaczenia literowe udzielonych przez
nià odpowiedzi, je˝eli odpowiedê jest nieprawi-
d∏owa,

e) liczb´ b∏´dów, oddzielnie dla ka˝dej kategorii
prawa jazdy oraz dla testu zasadniczego i specja-
listycznego lub jednego z nich, odpowiednio do
zakresu egzaminu,

f) pozytywny lub negatywny wynik egzaminu —
oddzielnie dla ka˝dej kategorii prawa jazdy.

§ 7. 1. Zakres egzaminu teoretycznego, dopusz-
czalnà liczb´ b∏´dów oraz czas jego trwania dla osób
ubiegajàcych si´ o prawo jazdy lub podlegajàcych
sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie okreÊla tabe-
la 1.

Tabela 1

Poz. Kategoria
prawa jazdy

Zakres pytaƒ
w teÊcie za-
sadniczym

Zakres pytaƒ
w teÊcie spe-
cjalistycznym

Dopuszczalna
liczba b∏´dów
w teÊcie za-
sadniczym

Dopuszczalna
liczba b∏´dów
w teÊcie spe-
cjalistycznym

¸àczna do-
puszczalna

liczba b∏´dów

Czas trwania
egzaminu

(min)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 B lub B1 1—18 — 2 — 2 25
2 A, A1 lub T 1—12 1—6 — — 2 25
3 C, C1, D lub

D1 — 1—18 — 2 2 25

2. Osoba mo˝e przystàpiç do egzaminu teoretycz-
nego w zakresie wi´cej ni˝ jednej kategorii prawa jaz-
dy, okreÊlonych w:

1) poz. 1 i 2 tabeli 1 i wtedy czas egzaminu przed∏u˝a
si´ o 10 min dla ka˝dej dodatkowej kategorii prawa
jazdy,
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2) poz. 3 tabeli 1 i wtedy czas egzaminu przed∏u˝a si´
o 25 min dla ka˝dej dodatkowej kategorii prawa
jazdy.

3. Zakres egzaminu teoretycznego, dopuszczalna
liczba b∏´dów oraz czas jego trwania dla osób ubiega-
jàcych si´ o pozwolenie lub podlegajàcych sprawdze-
niu kwalifikacji w tym zakresie odpowiadajà wielko-
Êciom okreÊlonym w poz. 1 tabeli 1.

4. Wynik egzaminu teoretycznego uznaje si´ za po-
zytywny, je˝eli na pytania obj´te zakresem egzaminu
osoba udzieli∏a nie wi´cej b∏´dnych odpowiedzi ni˝
okreÊlono w tabeli 1.

§ 8. 1. Przed rozpocz´ciem egzaminu teoretyczne-
go egzaminator:

1) sprawdza to˝samoÊç osób przyst´pujàcych do eg-
zaminu oraz zgodnoÊç danych personalnych z da-
nymi zawartymi:
a) w systemie informatycznym, je˝eli egzamin

przeprowadzany jest przy u˝yciu komputerowe-
go urzàdzenia egzaminacyjnego,

b) w liÊcie, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b),
jeÊli egzamin przeprowadzany jest w formie pi-
semnego testu lub ustnej,

2) wydaje osobie egzaminowanej druk arkusza odpo-
wiedzi, je˝eli egzamin przeprowadzany jest w for-
mie pisemnego testu lub ustnej,

3) wyjaÊnia szczegó∏owe zasady egzaminu, podajàc:
a) zakres, form´ i czas trwania egzaminu,
b) kryteria oceny egzaminu,
c) sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania

poprawek,
d) informacj´ o zakazie pos∏ugiwania si´ wszelkimi

pomocami bàdê opuszczania sali bez zgody eg-
zaminatora pod groêbà przerwania egzaminu
i uzyskania wyniku negatywnego,

4) upewnia si´ o zrozumieniu zasad egzaminu, o któ-
rych mowa w pkt 3. 

2. Po wykonaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, egzaminator odpowiednio do przyj´tej formy
egzaminu:

1) uruchamia komputerowe urzàdzenie egzaminacyj-
ne,

2) umo˝liwia osobie egzaminowanej w formie pisem-
nego testu lub ustnej wybranie systemem loso-
wym odpowiedniego testu,

3) obserwuje osoby egzaminowane.

3. Po zakoƒczeniu egzaminu teoretycznego egzami-
nator odpowiednio do przyj´tej formy egzaminu:

1) na ˝yczenie osoby egzaminowanej dokonuje wy-
druku arkusza, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt  2,

2) odbiera osobom egzaminowanym testy wraz z ar-
kuszami odpowiedzi, o których mowa w § 4 ust. 3,

3) wpisuje do arkuszy, o których mowa w pkt 2, liczb´
pope∏nionych b∏´dów i wynik egzaminu, dla  ka˝-
dej kategorii prawa jazdy obj´tej zakresem egzami-
nu oraz potwierdza to podpisem i pieczàtkà,

4) og∏asza wynik egzaminu i wpisuje go do listy, o któ-
rej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b), je˝eli egzamin
przeprowadzony by∏ w formie pisemnego testu lub
ustnej.

4. OÊrodek egzaminowania przechowuje arkusze
odpowiedzi lub wydruki wyników egzaminu, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 1, przez okres co najmniej
30 dni.

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego

§ 9. 1. Egzamin praktyczny polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym zadaƒ okreÊlo-
nych:
a) w tabeli 2, z zastrze˝eniem lit. c) — zgodnie

z technikà kierowania pojazdem i kryteriami
okreÊlonymi w tabeli 3, je˝eli osoba jest egzami-
nowana w zakresie jednej z kategorii prawa jaz-
dy,

b) w tabeli  4 — zgodnie z technikà kierowania po-
jazdem i kryteriami okreÊlonymi w tabeli 5, je˝e-
li osoba jest egzaminowana w zakresie pozwole-
nia,

c) dla kategorii B, B1, C, C1, D lub D1 w poz. 1 i 2 ta-
beli 2 oraz w wybranym systemem losowym
przez pierwszà na liÊcie, o której mowa w § 2
ust. 3 pkt 1 lit. b), osob´ egzaminowanà zestawie
okreÊlonym w tabeli 2A; numer zestawu egzami-
nator odnotowuje w poz. 2 tej listy,

2) wykonaniu w ruchu drogowym programu egzami-
nacyjnego:
a) obejmujàcego, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, co naj-

mniej zadania okreÊlone w tabeli 6, zgodnie
z przepisami ruchu drogowego i technikà kiero-
wania pojazdem,

b) w czasie nie krótszym ni˝ okreÊlono w tabeli 7.

Tabela 2

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 2 3

1 Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca wszystkie
2 Jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

3 Parkowanie skoÊne (wjazd przodem — wyjazd
ty∏em) B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

4 Parkowanie prostopad∏e (wjazd ty∏em — wyjazd
przodem lub wjazd przodem — wyjazd ty∏em) B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
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Tabela 2A

1 2 3

5 Parkowanie równoleg∏e (wjazd ty∏em — wyjazd
przodem) B, B1, C, C1, D, D1

6 Zawracanie B, B1, C, C1

7 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,
D+E, D1+E

8 Slalom (jazda po ∏ukach w kszta∏cie cyfry 8 i po-
mi´dzy 5 pacho∏kami) A, A1

Poz. Nr zestawu Pozycja zadania w tabeli 2 Kategoria
1 2 3 4
1 1 3, 4 — wjazd ty∏em B, B1, C, C1, D, D1
2 2 3, 5 B, B1, C, C1, D, D1
3 3 4 — wjazd przodem, 6 B, B1, C, C1
4 4 4 — wjazd przodem, 7 B, B1, C, C1, D, D1
5 5 5, 7 B, B1, C, C1, D, D1
6 6 4 — wjazd ty∏em, 6 B, B1, C, C1

Tabela 3

Poz. Poz. zadania z
tabeli  2 Kryteria

1 2 3

1 1

— dla kategorii A, A1 — podparcie motocykla na podpórce, zdj´cie z podpórki i prze-
mieszczenie go na odleg∏oÊç 5 m bez pomocy silnika,

— dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
— sprawdzenie mechanizmu sprz´gajàcego (w tym przewodów hamulcowych

i elektrycznych), elementów przyczepy zwiàzanych z jej za∏adunkiem, sposobu
zabezpieczenia ∏adunku),

— od dnia 1 lipca 2002 r. sprz´ganie oraz rozprz´ganie przyczepy z pojazdem silni-
kowym (sytuacja wyjÊciowa — pojazd silnikowy obok przyczepy),

— dla kategorii D, D+E, D1, D1+E — sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjÊç awaryjnych,
wymaganego wyposa˝enia,

— w∏aÊciwe ustawienie lusterek, fotela, zag∏ówków i zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa
(je˝eli pojazd jest w nie wyposa˝ony),

— upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy,
— p∏ynne ruszenie

2 2

— pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 1 za∏. nr 5 do instrukcji,
— dla kategorii B, B1, C, C1, D1 — p∏ynna jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u,
— dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:

— p∏ynna jazda do przodu pasem ruchu,
— cofanie po ∏uku, z mo˝liwoÊcià zatrzymania i ponowienia jazdy do przodu, w cza-

sie nie d∏u˝szym ni˝ 5 min,
— nienaje˝d˝anie na linie ograniczajàce pas (pacho∏ki lub tyczki), 
— zatrzymanie pojazdu przed koƒcem i poczàtkiem pasa w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝

0,4 m od linii  zatrzymania

3 3, 4

— pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 1 za∏. nr 5 do instrukcji,
— w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
— w czasie wykonania zadania:

— mo˝liwa jedna korekta toru jazdy,
— pojazd nie mo˝e wyjechaç poza okreÊlony obszar wjazdu oraz naruszyç linii ogra-

niczajàcych stanowisko (pacho∏ki lub tyczki),
— pozycja pojazdu na stanowisku — wewnàtrz stanowiska
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Tabela 4

1 2 3

4 5

— pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 1 za∏. nr 5 do instrukcji,
— w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
— w czasie wykonywania zadania: 

— mo˝liwa jedna korekta toru jazdy,
— pojazd nie mo˝e naruszyç linii ograniczajàcych stanowisko (pacho∏ki lub tyczki)

oraz najechaç na kraw´˝nik,
— pozycja pojazdu na stanowisku — wewnàtrz stanowiska

5 6

— w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy, 
— sposób zawracania:

— nie wi´cej ni˝ 3 zmiany kierunku jazdy,
— nienaje˝d˝anie na kraw´˝niki

6 7
przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnàç si´ wi´cej ni˝ 0,2 m, a silnik nie powinien zga-
snàç

7 8
— 5-krotny przejazd po ∏ukach w kszta∏cie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomi´dzy 5 pa-

cho∏kami bez podpierania si´ nogami, naje˝d˝ania na linie, potràcania pacho∏ków,
— upewnianie si´ o mo˝liwoÊci skr´cenia

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 2
1 Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca

2 Jazda do przodu i ty∏u po prostej i ∏uku
3 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na po˝àdany kierunek oraz przejazd
4 Dojazd do stojàcego wagonu i ich po∏àczenie mechaniczne oraz elektryczne
5 Przejazd wagonem wielocz∏onowym lub sk∏adem co najmniej 2-wagonowym
6 Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników

7 Przejazd przez myjni´ wagonów
8 Wjazd na stanowisko postojowe

Tabela 5

Poz. Poz. zadania 
z tabeli nr 4 Kryteria

1 2 3

1 1

— w∏aÊciwe ustawienie fotela i lusterek,
— sprawdzenie:

— po∏àczenia wagonów,
— dzia∏ania hamulców, pantografu, przetwornicy, piasecznic,  oÊwietlenia wagonu,
— mechanizmu otwierania i zamykania drzwi wagonów,

— upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy,
— p∏ynne ruszenie

2 2 p∏ynna jazda do przodu i ty∏u, zatrzymanie wagonu w okreÊlonych miejscach

3 3
— zatrzymanie wagonu przed zwrotnicà w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 0,5 m,
— w∏aÊciwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglic´ zwrotnicy

4 4
— dojazd do stojàcego wagonu na odleg∏oÊç nie wi´kszà ni˝ 0,1 m,
— w∏aÊciwe po∏àczenie wagonów

5 5, 6

— p∏ynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym,
— w∏aÊciwa kolejnoÊç wykonywania czynnoÊci umo˝liwiajàcych:

— jazd´ jednym sprawnym wagonem,
— przy wykorzystaniu jednej z grup silników

6 7, 8

— w∏aÊciwe przygotowanie wagonu do przejazdu przez myjni´ oraz utrzymanie odpo-
wiedniej pr´dkoÊci przejazdu przez nià,

— zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz je-
go zabezpieczenie na okres postoju
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Tabela 6

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 2

1 — wjazd na drog´ z obiektu przydro˝nego

2

— jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
— o ró˝nej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
— posiadajàcymi odcinki proste i ∏uki, wzniesienia i spadki, obni˝one i podwy˝szone dopusz-

czalne  pr´dkoÊci

3 — jazda drogami jednokierunkowymi o ró˝nej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ru-
chu

4

— przejazd przez skrzy˝owania:
— równorz´dne (trzy i czterowlotowe),
— oznakowane znakami ustalajàcymi pierwszeƒstwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w po∏à-

czeniu z tabliczkami T6 a i c),
— z sygnalizacjà Êwietlnà,
— na których ruch odbywa si´ wokó∏ wyspy,
— dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

5 — przejazd przez przejÊcia dla pieszych

6 — przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i
autobusowego

7

— wykonanie manewrów:
— wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy pr´dkoÊci co najmniej 50 km/h), 
— zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania,
— od dnia 1 lipca 2002 r. hamowanie awaryjne

*) Dotyczy miast  posiadajàcych przejazd kolejowy lub skrzy˝owanie dwupoziomowe po∏o˝one w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
2,5 km od placu manewrowego.

**) Dotyczy miast z komunikacjà tramwajowà.

Tabela 7

Poz. Rodzaj uprawnieƒ Czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1 2 3

1
Prawo jazdy kategorii:
A1, A, B1, B, B+E, T
C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 

25
45

2 Pozwolenie 35

2. Osoby egzaminowane, w zakresie pozwolenia,
wykonujà mo˝liwe do zrealizowania ze wzgl´du na po-
∏o˝enie torowiska i sieci trakcyjnej zadania okreÊlone
w tabeli 6.

3. Tras´ egzaminacyjnà:

1) nale˝y tak dobraç, aby nat´˝enie ruchu (w godzi-
nach szczytu) na elementach drogi okreÊlonych
w poz. 1 — 6 tabeli 6 nie by∏o mniejsze ni˝ 400 po-
jazdów/h na jeden pas ruchu; nie dotyczy egzami-
nów prowadzonych w zakresie prawa jazdy kate-
gorii T,

2) na której prowadzony jest egzamin w zakresie pra-
wa jazdy kategorii A, A1, B1 lub T okreÊla oÊrodek
egzaminowania w porozumieniu z wojewodà; plan
z przebiegiem tych tras wywiesza si´ w ogólnie do-
st´pnym miejscu oÊrodka egzaminowania.

§ 10. Przed rozpocz´ciem egzaminu praktycznego
egzaminator:

1) sprawdza to˝samoÊç osób przyst´pujàcych do eg-
zaminu oraz zgodnoÊç danych personalnych z listà,
o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b),

2) upewnia si´ o zrozumieniu zasad przeprowadzania
tego egzaminu. 

§ 11. Podczas egzaminu praktycznego:

1) w pojeêdzie egzaminacyjnym, z zastrze˝eniem
pkt 3, mo˝e przebywaç:
a) tylko jedna osoba egzaminowana,
b) egzaminator, który ocenia wykonanie zadaƒ eg-

zaminacyjnych, zajmujàc miejsce obok osoby
egzaminowanej lub w pobli˝u pojazdu, je˝eli eg-
zamin prowadzony jest na placu manewrowym,
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c) osoba, o której mowa w § 19 ust. 1 rozporzàdze-
nia, 

2) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne po-
winny byç wykonywane w kolejnoÊci okreÊlonej
w tabeli 2 lub 4,

3) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy katego-
rii A, A1 lub B1 egzaminator ocenia wykonanie za-
daƒ egzaminacyjnych z innego pojazdu egzamina-
cyjnego, jadàcego za osobà egzaminowanà, majàc
zapewnionà mo˝liwoÊç porozumiewania si´ z nià
drogà radiowà,

4) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej po-
lecenia dotyczàce kierunku jazdy lub wykonania
okreÊlonego zadania egzaminacyjnego; polecenia
te nie mogà byç sprzeczne z obowiàzujàcymi na
drodze zasadami ruchu bàdê stwarzaç mo˝liwoÊci
zagro˝enia jego bezpieczeƒstwa.

§ 12. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik egzaminu praktycznego, je˝eli
poprawnie wykona∏a zadania, o których mowa
w § 9,

2) negatywny wynik egzaminu praktycznego, je˝eli:
a) dwukrotnie nieprawid∏owo wykona∏a to samo

zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w § 18

ust. 8 i 9 pkt 1 rozporzàdzenia.

2. Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowa-
nej egzaminator zwraca szczególnà uwag´ na:

1) sposób wykonywania manewrów na drodze,

2) zachowanie wobec innych uczestników ruchu dro-
gowego,

3) umiej´tnoÊç oceny potencjalnych lub rzeczywi-
stych zagro˝eƒ na drodze,

4) skutecznoÊç reagowania w przypadku powstania
zagro˝enia,

5) dynamik´ i kultur´ jazdy,

6) sposób u˝ywania mechanizmów sterowania pojaz-
dem. 

3. Po zakoƒczeniu egzaminu praktycznego dla okre-
Êlonej osoby egzaminator:

1) informuje jà o wyniku egzaminu, a je˝eli wynik jest
negatywny — podaje przyczyny jego uzyskania,

2) wpisuje wynik egzaminu do listy, o której mowa
w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b),

3) przekazuje jej wype∏niony arkusz przebiegu egza-
minu praktycznego, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 8 do instrukcji, je˝eli wynik tego egzaminu jest
negatywny.
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Za∏àcznik nr 1 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych

Wzór pieczàtki egzaminatora
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Za∏àcznik nr 2 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5298 — Poz. 731

Za∏àcznik nr 3 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych

Wzór planu egzaminów
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Za∏àcznik nr 4 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych
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Za∏àcznik nr 5 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych

§ 1. Plac manewrowy powinien byç wyposa˝ony w:

1) stanowiska o wymiarach okreÊlonych w tabelach 1 i 2 — odpowiednio do kategorii prawa jazdy,

2) torowisko i sieç trakcyjnà — przy pozwoleniu

— umo˝liwiajàce sprawdzenie umiej´tnoÊci wykonywania manewrów podstawowych.

§ 2. Stanowiska wymienione w tabeli 1:

1) w poz. 1—4 — powinny byç wyznaczone bia∏ymi lub ˝ó∏tymi liniami o szerokoÊci od 0,1 m do 0,15 m oraz
uzupe∏nione na kraw´dziach pacho∏kami drogowymi z tyczkami lub tyczkami o wysokoÊci co najmniej:
a) 0,5 m dla pacho∏ków,
b) 1,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszàcych si´ do kategorii A, A1, B lub B1 prawa jazdy

oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszàcych si´ do pozosta∏ych uprawnieƒ do kiero-
wania pojazdami,

2) w poz. 1 mogà mieç wewn´trznà lini´ ograniczajàcà pas jako lini´ przerywanà,

3) w poz. 4 i 5 — powinny mieç umieszczone na kraw´dzi jezdni kraw´˝niki.

§ 3. Stanowisko wymienione w tabeli 2 powinno byç wyznaczone liniami i pacho∏kami, o których mowa w § 2.
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Za∏àcznik nr 6 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych
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Za∏àcznik nr 7 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych
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Za∏àcznik nr 8 do instrukcji przeprowa-
dzania egzaminów paƒstwowych
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Za∏àcznik nr 9
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Za∏àcznik nr 10
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Za∏àcznik nr 11
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Za∏àcznik nr 12
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Za∏àcznik nr 13


