
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r. 

Poz. 1105 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1) 

z dnia 25 maja 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat 

oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania 

uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także 

stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1791) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W stosunku do: 

1) kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – egzamin składa 

się z części pierwszej i trzeciej; 

2) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy – egzamin składa się z części pierwszej i drugiej; 

3) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – egzamin skła-

da się z części pierwszej; 

4) kandydata na instruktora lub instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa 

jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem – egzamin składa się z części trzeciej.”; 

2) w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje 

kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i trzeciej części egzaminu.”; 

3) w § 18: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozy-

tywny wynik z pierwszej i drugiej części egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje 

kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu.”; 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076). 
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4) w § 19: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor posiadający uprawnienia 

wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem, który uzyskał pozytywny 

wynik z trzeciej części egzaminu.”; 

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia tabela nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu 

Poz. Zakres egzaminu Opłata (w zł)  

Część pierwsza Część druga Część trzecia  

1 Prawo jazdy kategorii B lub T 50 50 240  

2 Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, 

D1+E, D 

50 

 

50 

 

260 

 

 

3 Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 – 260  

4 Pozwolenie 50 50 160 ” 

§ 2. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: 

1) rozpoczęły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kie-

rowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem lub szkolenie dla kandydatów na wykładowców lub wykładowców 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, 

2) ukończyły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kiero-

wania pojazdami silnikowymi lub tramwajem lub szkolenie dla kandydatów na wykładowców lub wykładowców osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, ale nie przystąpiły do egzaminu, 

3) są w trakcie egzaminu 

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk 




