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Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na wystąpienie, skierowane przez Pana Dyrektora do Ministerstwa Zdrowia,
pismo, znak: Ldz AL8EKRET 5/2013, w sprawie możliwości stosowania wzorów orzeczeń
lekarskich i psychologicznych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 123 i art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2005 r. Nr 10$, poz. 908, z późn. znt) po Wejściu w życie ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), Departament Zdrowia
Publicznego, uprzejmie prosi o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. przepisów ustawy dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) przepisy:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr
2. poz. 15 oraz z 2011 r. Nr 88, poz. 503) oraz

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia I kwietnia 2005 r. w sprawie badań
psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622
oraz z 2007 r. Nr 17$, poi, 1264)

wydane na podstawie art. 123 i art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) będą miały zastosowanie po dniu
wejścia w życie ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 123 i art. 125 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zostały zachowane w mocy do dnia
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień
określonych w ustawie z dnia. S stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie dłużej jednak niż
przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli defacio do dnia 20 lipca 2014 r.



Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 i art. 90 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r, O

kierujących pojazdami stosuje się przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia
2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami oraz I kwietnia 2005 r. xv sprawie badań psychologicznych kierowców I
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na
stanowisku kierowcy, w tym zawarte tani wzory orzeczeń lekarskich i psychologicznych
określone w tych przepisach. .

Jednakże z uwagi na fakt, iż Po dniu 19 stycznia 2013 r, zachowane w mocy wzory orzeczeń
lekarskich i psychologicznych wydawanych przez lekarzy i psychologów nie będą zawierać -

wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami -

uprawnień do kierowania między innymi motorowerem lub czterókołowcem lekkim tj. praw
jazdy kategorii innych niż okreśtone w przepisach obowiązujących do dnia wejścia w życie
ustawy z dnia S stycznia 201 1. r. o kierujących pojazdami. w celu uniknięcia wątpliwości
interpretacyjnych w trakcie wykonywania badań lekarskich przeprowadzanych w zakresie
uprawnień prawa jazdy dla ww. kategorii, należy posłużyć się wykładnią celowościową, jako
najbardziej właściwym środkiem do osiągnięcia celu ustawy.

W tym konkretnym przypadku skutecznym sposobem rozwiązania problemu będzie odręczne
dopisywanie przez lekarzy i psychologów na wzorach dokumentów oznaczeń brakujących
kategorii prawa jazdy. Zastosowanie takiego rozwiązania, umożliwi wydawanie orzeczeń dla
osób, które starają się o uprawnienia prawa jazdy ww. kategorii, w ty~ AM I A2.

Dla podkreślenia ważności orzeczeń i skierowań, wydawanycb. Po wejściu w życie ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, osobom ubiegającym się o uprawnienia do
kierowania pojazdami iimych kategorii, niż określone w przepisach obowiązujących do czasu
wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami (ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
niobu drogowym), w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich
kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, zawarto
w ~ 1.6 ust. 3 przepis przejścio\vy w brzmieniu: „Skierowania na badania lekarskie oraz
orzeczenia lekarskie dotyczące posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt I i pkt 3 lit, a ustawy, wydane, przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, na drukach innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu,
zachow~ją ważność przez okres na jaki zostały wydane”.

Kończąc wyjaśniamy, że obecnie w ministerstwie trwają intensywne prace na wydaniem aktów
wykonawczych wynikających z art. 8 i I art. 90 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, które uregulują powyższe kwestie.

Do wiadomości:

Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy .~ 1~~E

/sins/ct


