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653
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 8 maja 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ
przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
(Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24 oraz
z 2008 r. Nr 215, poz. 1362) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 25 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) A1, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, je˝eli posiada wydane prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B, C1, C,
D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wy∏àcznie z automatycznà skrzynià biegów.”;
2) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed wyznaczeniem terminu egzaminu oÊrodek egzaminowania sprawdza z∏o˝one dokumenty pod wzgl´dem kompletnoÊci, wa˝noÊci
i poprawnoÊci wype∏nienia.”;
3) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli osoba egzaminowana uzyska∏a negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub
praktycznego albo nie przystàpi∏a do egzaminu w wyznaczonym terminie, oÊrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu op∏aty za egzamin. Osobie takiej wskazuje si´ pierwszy wolny termin egzaminu.”;
4) w § 29:
a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„okazanie przez osob´ egzaminowanà jednego
z dokumentów potwierdzajàcych jej to˝samoÊç
w postaci:”,
———————
1)

2)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uzyskanie przez osob´ egzaminowanà pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego,
przy czym od dnia uzyskania tego wyniku
nie mo˝e up∏ynàç okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy — do okresu tego nie wlicza si´ okresu, o którym mowa w § 30 ust. 7 pkt 1.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zachowaniem
osoby
egzaminowanej
Êwiadczàcym o mo˝liwoÊci stworzenia zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego jest:
1) dzia∏anie mogàce skutkowaç stworzeniem zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia
osób;
2) przejechanie ko∏em przez linie wyznaczajàce zewn´trzne kraw´dzie stanowisk;
3) najechanie albo potràcenie pacho∏ka lub
tyczki;
4) dwukrotne nieprawid∏owe wykonanie zadania ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u.”;
5) w § 30:
a) w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nie spe∏nia warunków wynikajàcych z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeƒ w korzystaniu z uprawnieƒ do kierowania pojazdami ze wzgl´du na stan zdrowia;”,
b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zachowanie osoby egzaminowanej narusza
przepisy ruchu drogowego w sposób okreÊlony w tabeli nr 12 za∏àcznika nr 5 do rozporzàdzenia;”;
6) w § 31 dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. W∏aÊciwy organ nadzoru przesy∏a do dyrektora oÊrodka egzaminowania informacj´ o sposobie za∏atwienia z∏o˝onej skargi lub zastrze˝enia.”;
7) w § 38 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W pracach komisji mo˝e braç udzia∏, w charakterze obserwatora, przedstawiciel wojewody.”;
8) w § 40:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja, o której mowa w ust. 1, dzia∏a
w sk∏adzie:
1) przewodniczàcy komisji;
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2) co najmniej 3 cz∏onków komisji;
3) sekretarz komisji.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku kiedy przeprowadzana jest
wy∏àcznie cz´Êç teoretyczna egzaminu
sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 1, mo˝e zostaç ograniczony do przewodniczàcego komisji, 1 cz∏onka komisji i sekretarza
komisji.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sk∏ad komisji powinni wchodziç cz∏onkowie posiadajàcy:
1) uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B i C lub instruktora
nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i C+E, wy˝sze wykszta∏cenie,
prawo jazdy kategorii A, B, C i C+E oraz co
najmniej 5-letnià praktyk´ w szkoleniu lub
egzaminowaniu kandydatów na kierowców — co najmniej 1 osoba;
2) uprawnienia instruktora w zakresie prawa
jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, C+E,
D+E i T — co najmniej 1 osoba;
3) wy˝sze wykszta∏cenie pedagogiczne — co
najmniej 1 osoba.”;
9) w § 54 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku kiedy przeprowadzana jest wy∏àcznie cz´Êç teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego sk∏ad komisji weryfikacyjnej, o której
mowa w ust. 1, mo˝e zostaç ograniczony do
przewodniczàcego komisji, 2 cz∏onków komisji i sekretarza komisji.”;
10) w § 56 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przed przystàpieniem do egzaminu osoba
ubiegajàca si´ o wpis do ewidencji egzaminatorów sk∏ada do organu ewidencyjnego w∏aÊciwego ze wzgl´du na sta∏e miejsce zamieszkania
nast´pujàce dokumenty:”,
b) uchyla si´ pkt 2;
11) w § 61 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A zadania egzaminacyjne, okreÊlone w tabeli 1 w za∏àczniku nr 17 do rozporzàdzenia, przeprowadza si´ w nast´pujàcej kolejnoÊci: poz. 1, poz. 6, poz. 5, poz. 15, poz. 16.”;
12) w § 62:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 4—6 w brzmieniu:
„4) zachowanie osoby egzaminowanej, kierujàcej pojazdem, narusza przepisy ruchu drogowego w sposób okreÊlony w tabeli nr 12
za∏àcznika nr 5 do rozporzàdzenia;
5) zachowanie osoby egzaminowanej, kierujàcej pojazdem lub prowadzàcej egzamin,
Êwiadczy o mo˝liwoÊci stworzenia zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego;
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6) osoba
egzaminowana
zaproponowa∏a
cz∏onkom komisji przyj´cie korzyÊci majàtkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zachowaniem
osoby
egzaminowanej
Êwiadczàcym o mo˝liwoÊci stworzenia zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego jest:
1) dzia∏anie mogàce skutkowaç stworzeniem zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia
osób — w przypadku osoby egzaminowanej kierujàcej pojazdem lub prowadzàcej egzamin;
2) przejechanie ko∏em przez linie wyznaczajàce zewn´trzne kraw´dzie stanowisk
— w przypadku osoby egzaminowanej
kierujàcej pojazdem;
3) najechanie albo potràcenie pacho∏ka lub
tyczki — w przypadku osoby egzaminowanej kierujàcej pojazdem.”;
13) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia w § 3 w ust. 2
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w zakresie kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy, to okreÊlona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zaj´ç praktycznych ulega:
a) zmniejszeniu o 10 — przy kategorii C1 lub C,
je˝eli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii D1 lub D albo zaÊwiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu paƒstwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii D1 lub D,
b) zmniejszeniu o 20 — przy kategorii D, je˝eli
posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii
C1 lub C albo zaÊwiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu paƒstwowego
w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii C1 lub C;”;
14) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia:
a) w § 2:
— w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przygotowanie przez osob´, o której mowa w § 19 pkt 3 rozporzàdzenia, pojazdu
egzaminacyjnego;”,
— w ust. 5 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„listy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, bezpoÊrednio po zakoƒczeniu dla okreÊlonej
osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:”,
— w ust. 7 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zawartych w listach, o których mowa
w ust. 3 pkt 3 lit. a — przekazanych przez
egzaminatorów”,
b) w § 3 w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) notatki, o których mowa w § 2 ust. 8 — przez
okres 6 miesi´cy.”,
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— w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

c) w § 9
— w ust. 1:
— — w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w czasie nie mniejszym ni˝ okreÊlono w tabeli 8, z zastrze˝eniem
pkt 4;”,
— — dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator mo˝e
zakoƒczyç egzamin po up∏ywie
25 minut, je˝eli zosta∏ wykonany
program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.”,

„2) na której prowadzony jest egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A, B1 lub
T, okreÊla oÊrodek egzaminowania w porozumieniu z w∏aÊciwym organem nadzoru; plan z przebiegiem tych tras wywiesza si´ w ogólnie dost´pnym miejscu
oÊrodka egzaminowania, tak aby osoby
egzaminowane mog∏y si´ zapoznaç z jej
przebiegiem. W przypadku egzaminu
w zakresie prawa jazdy kategorii B1 przeprowadzanego pojazdem umo˝liwiajàcym przebywanie egzaminatora w pojeêdzie nie stosuje si´ wyznaczonych tras
egzaminacyjnych.”,
d) w tabeli 2 poz. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu Wszystkie
technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpoÊrednio za bezpieczeƒstwo jazdy

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,
przodu i ty∏u
D+E, D1+E

e) w tabeli 4:
— poz. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

1

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo ruchu drogowego — osoba egzaminowana musi zaprezentowaç, ˝e potrafi sprawdziç 2 wybrane losowo elementy z nast´pujàcych:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom p∏ynu ch∏odzàcego,
c) poziom p∏ynu hamulcowego,
d) poziom p∏ynu w spryskiwaczach,
e) dzia∏anie sygna∏u dêwi´kowego,
f) dzia∏anie Êwiate∏ pozycyjnych/postojowych,
g) dzia∏anie Êwiate∏ mijania,
h) dzia∏anie Êwiate∏ drogowych,
i) dzia∏anie Êwiate∏ hamowania „STOP”,
j) dzia∏anie Êwiate∏ cofania,
k) dzia∏anie Êwiate∏ kierunkowskazów,
l) dzia∏anie Êwiate∏ awaryjnych,
m) dzia∏anie Êwiate∏ przeciwmg∏owych tylnych,
— je˝eli wyst´puje,
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie wi´cej ni˝ 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazaç, gdzie i przy u˝yciu
jakich przyrzàdów lub wskaêników sprawdza si´ poziom odpowiednich
p∏ynów w pojeêdzie.
W przypadku dokonywania sprawdzenia Êwiate∏, o których mowa
w lit. i lub j, osoba egzaminowana mo˝e poprosiç egzaminatora o potwierdzenie dzia∏ania Êwiat∏a zewn´trznego.
Losowy dobór elementów cz´Êci pierwszej zadania dla ka˝dej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez oÊrodek egzaminowania przy u˝yciu
urzàdzenia komputerowego. Urzàdzenie losuje 1 element spomi´dzy elementów okreÊlonych w lit. a—e oraz 1 element spomi´dzy elementów
okreÊlonych w lit. f—m. W przypadku je˝eli oÊrodek egzaminowania nie
dysponuje odpowiednim urzàdzeniem komputerowym, losowego doboru
elementów cz´Êci pierwszej zadania dokonuje ka˝da osoba egzaminowana, przed przystàpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podzia∏u
losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
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2) w∏aÊciwe ustawienie fotela, lusterek, zag∏ówków i zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa (je˝eli pojazd jest w nie wyposa˝ony), upewnienie si´, czy drzwi
pojazdu sà zamkni´te,
— w lewym lusterku kierowca powinien widzieç lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
— w prawym lusterku kierowca powinien widzieç prawy bok pojazdu
i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
— w wewn´trznym lusterku kierowca powinien widzieç przez tylnà szyb´ obszar przestrzeni za pojazdem,
— zag∏ówki powinny byç ustawione blisko za g∏owà na wysokoÊci g∏owy,
— je˝eli wyst´puje,
3) dodatkowo dla kategorii A, A1:
a) sprawdzenie stanu ∏aƒcucha (w przypadku je˝eli pojazd jest w niego
wyposa˝ony),
b) zdj´cie z podpórki i przemieszczenie go na odleg∏oÊç 5 m bez pomocy
silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,
4) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprz´gajàcego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy zwiàzanych z jej za∏adunkiem, sposobu zabezpieczenia ∏adunku,
b) sprz´ganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjÊciowa —
pojazd silnikowy obok przyczepy) — na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie wi´cej ni˝ 10 min,
CzynnoÊci wykonywane w trakcie sprz´gania:
— podjazd pojazdem silnikowym przed przyczep´,
— cofni´cie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób
umo˝liwiajàcy dokonanie sprz´gni´cia,
— regulacja wysokoÊci zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umo˝liwia),
— dokonanie po∏àczenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed roz∏àczeniem,
— pod∏àczenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych
przyczepy (silnik pojazdu wy∏àczony), przewodów hamulcowych
przyczepy, sprawdzenie dzia∏ania Êwiate∏ przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, je˝eli przyczepa jest w niego wyposa˝ona.
5) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi,
wyjÊç awaryjnych, wymaganego wyposa˝enia.

2

2

1) pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w instrukcji w tabeli 9,
2) upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieƒstwa spowodowania zagro˝enia w ruchu
drogowym,
b) ocena sytuacji wokó∏ pojazdu,
3) p∏ynne ruszenie
a) opuszczenie dêwigni hamulca awaryjnego — w przypadku kiedy jest
uruchomiony,
b) ∏agodne puszczenie sprz´g∏a, zwi´kszenie obrotów silnika,
4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 — p∏ynna jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do ty∏u obserwacja toru
jazdy pojazdu zgodnie z technikà kierowania przez tylnà szyb´ pojazdu
i lusterka),
5) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) p∏ynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i ∏uku, z mo˝liwoÊcià zatrzymywania si´ i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 5 minut,
6) nienaje˝d˝anie ko∏em na linie wyznaczajàce zewn´trzne kraw´dzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewn´trznych ograniczajàcych i wyznaczajàcych pole zatrzymania pojazdu),
7) nienaje˝d˝anie oraz niepotràcanie pacho∏ków lub tyczek,
8) zatrzymanie pojazdu przed koƒcem i poczàtkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozosta∏ych kategorii w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 1 m od
linii ograniczajàcej pas
— w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, B+E, C+E,
C1+E, D, D+E, D1+E dopuszcza si´ jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.
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— poz. 7 otrzymuje brzmienie:

7

8

1) upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieƒstwa spowodowania zagro˝enia w ruchu
drogowym,
b) ocena sytuacji wokó∏ pojazdu,
c) p∏ynne ruszenie — ∏agodne puszczenie sprz´g∏a, zwi´kszenie obrotów
silnika,
2) 5-krotny przejazd po ∏ukach w kszta∏cie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomi´dzy 5 pacho∏kami bez podpierania si´ nogami, naje˝d˝ania na linie, potràcania pacho∏ków,
3) upewnianie si´ o mo˝liwoÊci skr´cenia.

f) w tabeli 7:
— poz. 6 otrzymuje brzmienie:

6

W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
a) jednego z nast´pujàcych manewrów parkowania:
— prostopad∏e — wjazd przodem wyjazd ty∏em (mo˝liwa jedna korekta toru jazdy), przy
czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazujàc je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi byç mo˝liwoÊç opuszczenia pojazdu przez kierowc´ i pasa˝era z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi byç zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (nale˝y sprawdziç mo˝liwoÊç opuszczenia pojazdu); parkowanie
odbywa si´ z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
— skoÊne — wjazd przodem wyjazd ty∏em (mo˝liwa jedna korekta toru jazdy), przy czym
miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazujàc je osobie egzaminowanej; po
zaparkowaniu musi byç mo˝liwoÊç opuszczenia pojazdu przez kierowc´ i pasa˝era z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi byç zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (nale˝y sprawdziç mo˝liwoÊç opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa si´ z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
— równoleg∏e pomi´dzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, je˝eli jest mo˝liwe
wyznaczenie miejsca do parkowania — mo˝liwa jedna korekta toru jazdy) — wjazd ty∏em
— wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazujàc
je osobie egzaminowanej; d∏ugoÊç miejsca do parkowania pomi´dzy pojazdami powinna stanowiç oko∏o 2-krotnoÊç d∏ugoÊci pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru mo˝liwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie mo˝e stwarzaç zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do kraw´˝nika, w trakcie wykonywania manewru nie mo˝e najechaç na
kraw´˝nik,
b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej — dwukierunkowej — mo˝liwoÊç wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) — zawracanie musi odbyç si´ przy u˝yciu biegu wstecznego
— miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
W przypadku b∏´dnego wykonania manewru parkowania mo˝liwe jest wykonanie manewru
w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku mo˝liwoÊci znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza si´ zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

— poz. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Hamowanie od pr´dkoÊci co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr mo˝e byç wykonany na placu manewrowym oÊrodka egzaminowania) —
manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.

g) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Podczas egzaminu praktycznego:
1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny byç wykonywane
w kolejnoÊci okreÊlonej w tabeli 2 lub
5, z zastrze˝eniem pkt 5;
2) w ruchu drogowym w zakresie prawa
jazdy kategorii A1 lub A egzaminator

ocenia wykonanie zadaƒ egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadàcego za osobà egzaminowanà,
majàc zapewnionà mo˝liwoÊç porozumiewania si´ z nià drogà radiowà;
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczàce kierunku jazdy lub wykonania okreÊlonego zadania egzaminacyjnego; polece-
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nia te nie mogà byç sprzeczne z obowiàzujàcymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzaç mo˝liwoÊci zagro˝enia jego bezpieczeƒstwa;
4) w przypadku kiedy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy
nie umo˝liwia przebywania egzaminatora w pojeêdzie, egzamin ten
przeprowadza si´ w sposób okreÊlony w pkt 2;
5) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A zadania egzaminacyjne, okreÊlone w tabeli 2,
przeprowadza si´ w nast´pujàcej kolejnoÊci: poz. 1, poz. 8, poz. 7;
6) egzaminator informuje osob´ egzaminowanà o nieprawid∏owym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawid∏owego
wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu
egzaminator informuje osob´ egzaminowanà o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego;

Poz. 653

7) egzaminator wype∏nia arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, okreÊlony
we wzorze nr 7.”,
h) w § 12:
— ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W trakcie egzaminu przeprowadza si´
sprawdzenie odpowiednio umiej´tnoÊci
wykonania wszystkich zadaƒ, o których
mowa w § 9.”,
— w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przekazuje jej wype∏niony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, je˝eli wynik
tego egzaminu jest pozytywny albo negatywny. Kopi´ arkusza do∏àcza si´ do listy
osób zakwalifikowanych na egzamin.”,
i) w tabeli 12:
— tytu∏ otrzymuje brzmienie:
„Zachowania osoby egzaminowanej skutkujàce przerwaniem egzaminu paƒstwowego
na prawo jazdy”,
— poz. 8—10 otrzymujà brzmienie:

8.

Niezastosowanie si´ do:
8.1 sygna∏ów Êwietlnych,
8.2 sygna∏ów i poleceƒ podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygna∏ów i poleceƒ podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9.

Niezastosowanie si´ do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz wjazdu ...”,*)
9.4 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
9.5 „zakaz skr´cania w lewo”,
9.6 „zakaz skr´cania w prawo”,
9.7 „nakaz jazdy...”,*)
9.8 „linia podwójna ciàg∏a”,
9.9 „powierzchnia wy∏àczona”.
*)

10.

Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Nieustàpienie pierwszeƒstwa przejazdu:
10.1 na skrzy˝owaniu w sytuacji równorz´dnej,
10.2 na skrzy˝owaniu oznaczonym znakami okreÊlajàcymi pierwszeƒstwo przejazdu,
10.3 pojazdom szynowym,
10.4 rowerzystom,
10.5 podczas zmiany pasa ruchu,
10.6 w razie przecinania si´ poza skrzy˝owaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów
poruszajàcych si´ po tej samej drodze,
10.7 podczas w∏àczania si´ do ruchu,
10.8 podczas cofania.

— poz. 14 otrzymuje brzmienie:
14.

Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpoÊrednio przed nimi,
14.2 przy doje˝d˝aniu do wierzcho∏ka wzniesienia,
14.3 na zakr´tach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzy˝owaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpoÊrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpoÊrednio przed nimi.

j) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie:
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15) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia w § 1

Poz. 653

16) w za∏àczniku nr 17 do rozporzàdzenia:

w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;

a) w tabeli 1 poz. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu
technicznego podstawowych elementów
pojazdu odpowiedzialnych bezpoÊrednio
za bezpieczeƒstwo jazdy.

A, B, C, D

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu
do przodu i ty∏u.

B, C, D

b) w tabeli 2:
— poz. 1—4 otrzymujà brzmienie:

1

2

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów
odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo ruchu drogowego — osoba egzaminowana musi zaprezentowaç, ˝e potrafi sprawdziç nast´pujàce elementy:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom p∏ynu ch∏odzàcego,
c) poziom p∏ynu hamulcowego,
d) poziom p∏ynu w spryskiwaczach,
e) dzia∏anie sygna∏u dêwi´kowego,
f) dzia∏anie Êwiate∏ pozycyjnych/postojowych,
g) dzia∏anie Êwiate∏ mijania,
h) dzia∏anie Êwiate∏ drogowych,
i) dzia∏anie Êwiate∏ hamowania „STOP”,
j) dzia∏anie Êwiate∏ cofania,
k) dzia∏anie Êwiate∏ kierunkowskazów,
l) dzia∏anie Êwiate∏ awaryjnych,
m) dzia∏anie Êwiate∏ przeciwmg∏owych tylnych
— je˝eli wyst´puje,
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie wi´cej ni˝ 10 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazaç, gdzie i przy u˝yciu
jakich przyrzàdów lub wskaêników sprawdza si´ poziom odpowiednich
p∏ynów w pojeêdzie.
W przypadku dokonywania sprawdzenia Êwiate∏, o których mowa w lit. i
lub lit. j, osoba egzaminowana mo˝e poprosiç drugà osob´ egzaminowanà, wyst´pujàcà w roli egzaminatora, o potwierdzenie dzia∏ania Êwiat∏a
zewn´trznego.
2) w∏aÊciwe ustawienie fotela, lusterek, zag∏ówków i zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa (je˝eli pojazd jest w nie wyposa˝ony), upewnienie si´, czy drzwi
pojazdu sà zamkni´te:
— w lewym lusterku kierowca powinien widzieç lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
— w prawym lusterku kierowca powinien widzieç prawy bok pojazdu
i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
— w wewn´trznym lusterku kierowca powinien widzieç przez tylnà szyb´ obszar przestrzeni za pojazdem,
— zag∏ówki powinny byç ustawione blisko za g∏owà na wysokoÊci g∏owy
— je˝eli wyst´puje,
3) dodatkowo dla kategorii A:
a) sprawdzenie stanu ∏aƒcucha (w przypadku je˝eli pojazd jest w niego
wyposa˝ony),
b) zdj´cie z podpórki i przemieszczenie go na odleg∏oÊç 5 m bez pomocy
silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,
4) dodatkowo dla kategorii D sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjÊç awaryjnych, wymaganego wyposa˝enia.

2

1) pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w instrukcji w tabeli 9 za∏àcznika
nr 5,
2) upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieƒstwa spowodowania zagro˝enia w ruchu
drogowym,
b) ocena sytuacji wokó∏ pojazdu,
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3) p∏ynne ruszenie
a) opuszczenie dêwigni hamulca awaryjnego — w przypadku kiedy jest
uruchomiony,
b) ∏agodne puszczenie sprz´g∏a, zwi´kszenie obrotów silnika,
4) dla kategorii B, C — p∏ynna jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do ty∏u obserwacja toru jazdy pojazdu
zgodnie z technikà kierowania przez tylnà szyb´ pojazdu i lusterka),
5) dla kategorii D i T:
a) p∏ynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i ∏uku, z mo˝liwoÊcià zatrzymywania si´ i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 5 minut,
6) nienaje˝d˝anie ko∏em na linie wyznaczajàce zewn´trzne kraw´dzie stanowisk (w przypadku kat. B nie dotyczy linii wewn´trznych ograniczajàcych
i wyznaczajàcych pole zatrzymania pojazdu),
7) nienaje˝d˝anie oraz niepotràcanie pacho∏ków lub tyczek,
8) zatrzymanie pojazdu przed koƒcem i poczàtkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozosta∏ych kategorii w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
1 m od linii ograniczajàcej pas ruchu
— w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D i T dopuszcza
si´ jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.
3

3

1) pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 10 za∏àcznika nr 5,
2) w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonania zadania pojazd nie mo˝e:
— wyjechaç poza okreÊlony obszar wjazdu,
— naruszyç (najechaç ko∏em lub wyjechaç obrysem pojazdu nad lini´)
linii ograniczajàcych stanowisko,
— potràciç pacho∏ków lub tyczek,
4) p∏ynne wykonanie parkowania,
5) pozycja pojazdu na stanowisku — wewnàtrz stanowiska.

4

4

1) pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 10 za∏àcznika nr 5,
2) w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonania zadania pojazd nie mo˝e:
— wyjechaç poza okreÊlony obszar wjazdu,
— naruszyç (najechaç ko∏em lub wyjechaç obrysem pojazdu nad lini´)
linii ograniczajàcych stanowisko,
— potràciç pacho∏ków lub tyczek,
4) p∏ynne wykonanie parkowania,
5) pozycja pojazdu na stanowisku — wewnàtrz stanowiska.

— poz. 6 otrzymuje brzmienie:
6

6

1) upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieƒstwa spowodowania zagro˝enia w ruchu
drogowym,
b) ocena sytuacji wokó∏ pojazdu,
c) p∏ynne ruszenie — ∏agodne puszczenie sprz´g∏a, zwi´kszenie obrotów
silnika,
2) 5-krotny przejazd po ∏ukach w kszta∏cie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomi´dzy 5 pacho∏kami bez podpierania si´ nogami, naje˝d˝ania na linie, potràcania pacho∏ków,
3) upewnianie si´ o mo˝liwoÊci skr´cenia.

§ 2. W stosunku do osób, którym wyznaczono termin egzaminu weryfikacyjnego, o którym mowa
w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, do czasu przystàpienia przez nie do tego egzaminu, nie stosuje si´
przepisu § 1 pkt 10 lit. a.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia z wyjàtkiem przepisu § 1
pkt 12, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

