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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO ORAl OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 grudnia 1953 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych. 

Na podstawie art. S pkt S ustawy z dnia 7 paździer
nika 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach pub
licznych (Dz. U.7- 191t r. Nr 89, poz. 656" z 1928 r. Nr 18, 
poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 
i z 1948' r. Nr lO, poz. 73). art. 2 ustawy z dnia 23 marca 
1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzyr{arodowej 
dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu 
dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U . Nr 25, poz. 257). i art. 2 
pkt 4 i 8 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji 
a:dministracji i gospodarki motoryzacyjnej -w Polskiej 
RzeczypOspolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) za.rządza 
się, co następuje: 

§ 1. ' W rozporządzeniu Ministrów: Komunikacji, 
Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z ,dnia 27 
pażdziernika 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych 
na drogach publicznych (Dz. U. z 1937 r. Nr 85, poz. 616, 
z 1948 r. Nr 27, poz. 186, z 1949 r. Nr 30, poz. 218 i Nr 51, 
poz. 389, z 1952 r. Nr l, poz. 8 i z 1953 r. Nr 14" poz. 60) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 1 ust. 5 ' otrzymuje brzm'ienie: 

.. 5. Nie uważa się za pojazdy mechaniczne w rozu
mieniu nmle]Szego rozporządzen i'a rowerÓw i wóz
ków z silnikami pomocniczymi o poj emności skoko
wej do 50 cm3 oraz motocykli z silnikami o tej i,e po
jemnośti."; 

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 
§ 9a. 1. KaMy pojazd mechaniczny , powinien być , 
wyposażony w narzęd;da i materiały niezbędne do 
wykonywania drobnych napraw w drodze. 
2, Minister Transportu Drogowego i Lotniczego usta
li wykaz niezbędnych przedmiotów wyposażenia ~la 
poszczególnych roc:!zajów pojazdów mechanicznych 
óraz moż'e ' określić przypadki, w kt6r'/ch przepis 
ust , 1 nie mac zastosowania,"; 

3) d.zi'ał V otrzymuje brżmienie: 

\ . 

.. D~ I A Ł V. 

O kierowcach pojazdów -mechanicznych. 

Rozdział 1. 

ROdzaje pozwoleń na prQ.wadzenie pojazdów 
mechanicznych. 

§ 39. ' 1. Do prowadzenia na drogach publicznych 
pojazdów mechanicznych upr'awnione są osoby, które 
posiadają pozwolenia na prowadzenie pojazdów mecha
nicznych, zwane dalej "pozwoleniami". 

2. Pozwolenia dzielą się na kategorie w zależności 
od kwalifikacji ppsiadanych przez kierowcę. Do każde
go pozwolenia dolączasię wkładkę kontrolną A dla 
udzielenia ostrzeżeń kierowcom nie przestrzegającym 

przepisów o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych. Wkładka A może być zamieniona na 
wkładkę B w przyp~dkach określonych przez Ministrów: 
Transportu Drogowego i Lotniczego, Obrony Narodowej 
oraz Bezpieczeństwa Publicznego. Pozwolenie bez wkładki 
kontrolnej A lub B Jes t n ieważne. 

:;t 
3. Us tala się nas tępuj ące kategor:ie pozwole(! : 

1) kategorii I , 
2) kategorii II, 
3) kategorii III, 
4) kategorii amatorskiej, 
5) kategorii motocyklowe j, 
6), kategorii ciągnikowej, 
7) kategorii tro lejbusQ.wej . 

4, ?ozwolenie kategorii uprawnia do prowadze-
n ia wszelkich samochodów i pociągów drogowych. 

5. Pozwolenie kategorii II uprawnia do prowadzenia 
wszelkich samochodów i pociągów drogowych, z wy
jątkiem autobusów z ' przyczepą osobową, a w miastach 
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lkz.ą€ych ponad 100.000 mieszkaliców ---' ponadt~ z wy
jątkiem ambulansów (karelek sanitarnych) stacji pogo
towia ratunkowego, samochodów bojowych straży po- . 
:karnych i innych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. 
(§; (3). 

6. Pozwoleare: k~tegorii Ul uprawnia do prowadźe-
nia: 

l) samochodów osobowych, z wyjątkiem dorożek samo
chodowych (taksówek) w m. st. Warszawie i w ID. 

Łodzi oraz w miastach stanowiących powiaty, 
2) samochodów ciężarowych, z wyjątkiem zaopatrzo

nych w silniki ;Wy~okoprężne, . 

3) siłtnochodów . ciężarowych i ciągników najwyżej 
z . J€dną przyczepą o łącznej nośności (ladownośći) 
7 tonn, 

:4) ciągników najwyżej z trzema przyczepami o łączne.J 
nośności (ładowności) 9 tonn, jeżeli ciągniki te nie 

,mogą rozwijać szybkości ponad 30 km/godz. 
7. Pozwolenie kateg.orii 'amatorskiej uprawnia do 

nłezawodowego pr~,wadzenia samochodów oso~owych. 

8. Pozwolenie kategorii motocyklowej uprawnia do 
: prowadzenia rowerów i wózków z silnikami pomocni
czymi o pojemności skokQwei powyżej '50 cms oraz mo
'@cykli z silnikami o tejże pojemności. 

9, Pozwolenie kategorii ciągnikowej uprawnia do 
prowadzenia ciągników najwyżej z trzema przyczepami 
o łącznej nośIlości (ładoymości) 9 tonn, jeżeli ciągniki te 
nie mogą rozwijać szybkości ponad 30 km/godz. 

10. Pozwolenie- kategorii trolejbusowej uprawnia do 
prowadzenia trolejbusów. 

11. Pozwolenia wymienionę w ust. 6, 7, 8, 9 i lOnie 
uprawniają do prowadzenia' pojazdów mechanicznych 
z ładunkiem niebez-piecznym d]a otoczenia. 

12. Kierowcy w czynnej służbie wojskowej upraw
nieni są do prowadzenta powierzonych im wojskowych 
pojazdów mechanicznych bez względu na rodzaj pojazdu 

. i ład.unku. . 

13. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego, 
! Zł w odniesieniu do kierowców w cz~nej służbie woj
skowej Minister Obrony Narodowej, może uzależnić 

prowadzenie pojazdów mechanicznych o specjalnych 
urządzeniach napędowych od wykazania przez kierowcę 
umiejętności obs-łu.gi tych urządzeń; posiadanie tych 
umieit:tności powinno być stwielidzqne w p0zwdlenłu 
kierowcy. 

14. Osobie, która ze względu na swoje inwalidztwo 
nie spełnia warunkó,w określonych w § 41 ust. 1 pkt 4, 
może być udzielone pozwolenie na prowadzenie odpo
wiedniego poja,zdu mechanicznego, specja~nie przystoso
wanego do możliwości prowadzenia go przez daną osobę. 
Poz.wolenie takie, w zależno-ści od op,inH lekarskiej i opi
nii komisji egzaminacyj.nej, może być wydane z zastrze
żeniem zachowywania przez kieIo~ęokIeślonych wa
runków stwierdzonych w poz~oleniu. _ 

15. Osoby posiadające karlę traktorzysty kategorii 
'I lub II, wydaną przez ośrodek szkolenia kadr mechani
zacji rolnictwa, mogą prowadzić okoliczno-śdowona dro
gach pub!fcznych poza obszarem miast ciągniki rolnicze, 
jeżeli wykażą się przed komisją egzaminacyjną (§ 45) 
znajomością przepisów o ruchu drogowym i UZySkają z 
prezydium rady narodowej miejsca zamieszkania (§ 46) 
wkładkę kontrolną traktorzysty według wzoru ustalonego 
przez ł,,1inistrów: Tran sportu Drogowego i Lotniczego, 
~brony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego, 

, 

uprawnIaJącą do okolicznościowego prowadzenia. ciągni
ków rolniczych na drag'ach pubłicznych pO:L<ł obszimim 
miast. 

§ 4{). 1. P07.wolenre międzynarodowe upowaźnia , 

cudzoziemca lub obywatela polskiego stale zamie'szka
łego za granicą do prowadzenia pojazdu mechiHlicznego, 
zaopatrzonego·: 

l} w międz,ymuodowe świadectwo samochodowe, 

+) w tablice rejestracyjne państwa, z którego pojazd 
pochodzi, oraz 

3) w międzynarodowy znak wyróżniający (§ 19 ust. 1 
lit. d). 

2. M inister iTransport.u Drogowego i LotniczegD mo
że zezwolić na określonych' warunkach na czasow.e pro
wadzenie poja.zdów mechanicznych osooom. posiadają

, cym. pozwolenia inne niż 'wymieilione' w ust. 1, ą wydane 
za granicą. 

R o z d z a ł 2. 

,/ 

Warunki otrzymania Iloz.wo!eniana. pl'owiUbel!.ie 
pojazdów mechanicznych. 

§ 41. 1. Pozwolenie kategorii I może otrzymać 
osoba,. która: 

l} odbyła dwuletnią praktykę w prowadzeniu i obsłudze 
samochodów jako kierowca posiadający pozwolenie 
kategorii II, 

2) pnejechała Jako kierowca posiadaj-ący po~wolenie 
kategorii II 50,000 km i posia'd~wkładkę kontrolną A, 

3) ukończyła kurs· dokształcający wedIlJg programu i na 
warunkach określonych przez Ministra Transpor1Jl 
Drogowego i Lofniczego, 

4) nie posiada wad organicznych alb-o cech i wad psy
chicznych, utrudniaj.ących prowadzenie pojazdu me
chanicznego, co zostało stwierdzone przez badanie 
lekarskłe, '. 

5) posiada umieJętność udziełanra pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków, 

6) wykaże się przed komisją egzaminacyjną (§ 45) pO'
siadaniem kwaliHkacji fachowych w zakresie pro
gramu egzaminacyjnego ustalonego przez Minis,ter
stwo Transp()rtu Drogowego i Lotniczego. 

2. Pozwolenie kategorii II może otrzyma.ć oSCllba, 
która: 

l} odbyła roczną praktykę w prowadzeniu i obsłudze 
samochodu jako kierowca posiadający pozwolenIe 
kategorii III, 

2) przejechała jako kierowca posiadający pozwolenie 
kategorii III 25,000 km i posiada wkładkę kontrol
ną A, 

3) odpowiada warunkom, przewidzianym w ust. t' 
pkt 3, 4, 5 i 6. 
3. Pozwolenie kategorii III może otrzymać osoba, 

.która: 

." 

1) ukończyła 18 lat, 
2) ukończyła kurs kierowców i odbyła , praktykę .w: 

obsłudze oraz prowadzeniu samochodów w zakresie , 
• i na warunkć}:ch określonych przez Ministra Trans

portu Drogowego i Lotniczego, 
3) odpowiada waru!lkom, przewidzialłym w ' u.st. 1. 

pkt 4, 5 i 6. 

, '\ 
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4. Pozwolenie kategorii amatorskiej lub motocy
klowej może otrzymać osoba., która: 

1) ukończyła lat 16, przy czym niepełnoletni pówinni 
przedstawić wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub 
opiekunów na ubieg.anie się o pozwolenie, 

2) odbyła przeszkolenie w zakresie ustalonym przez 
Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, 

3) odpowiada warunkom, przewidzianym w u-s t. 1 
pkt 4, 5 i 6. 

5. Pozwolenie kategorii ciągnikowej może otrzy
mać osoba, która: 

ł) ukończyła lat 18, 
2) odbyła przeszkolenie w zakresie ustalonym przez 

Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego; w od
niesieniu do osub posiadających kartę traktorzysty 
kategorii I lub II, wydaną przez ośrodek szkolenia 
kadr mechanizacji rolnictwa, zakres przeszkolenia 
ustala Minis ter Transpor.1u Drogowe~o i Lotniczego 
w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa L Państwo
wych Gospodarstw Rolnych, 
odpowiada warunkom, pr:zew'idzian~ w ust. 1 pkt 
4, 5 i 6. 

6. Pozwolenie kategorii H61ejbusowej może otrzy
mać osoba, która: 

1) ukończyła l at 20, • 
2) odbyła przeszkolenie w · zakresie ustalonym przez 

Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, 
3) odpowiada warunkom, przewidzianym w ust. l pkt 

4, 5 i 6. 

7. Pozwolenie kateg01ii amatorskiej z ograniczeniem 
do prowadzenia tylko samochodów osobowych doświad

czalnych z silnikiem o pojemności skokowej poniżej 

500 cm3 może otrzymać za .zgodą prezydium wojevvódz
kiej rady na.rodowej (Rady Narodowej Vi m. sto Warsza-
wie i yv m. Łodzi) osoba, która: li) 

1) ukończyła lat 15, przy czym niepelnole'. ni powinni 
przedstawić wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub 
opiekunów na ubieganie się o pozwol<el1ie, 

2) jest zrzeszona . w kółku modelarskim lub konstruk
cyjnym Polskiego .związku Mo torowego, 

3) odpowiada warunkom, przewidzianym w ust. 1 pkt 
4, 5 i 6. 

W przypadku wydania tego rodzaju pozwolenia na
leży zamieścić w nim odpowiednią adnotację. 

8. Pozwalenie kategorii motol!yklowej z ogran:cze
niem do prowadzenia tylko rowerqwzsilnikami pomoc
niczymi o pojemności skokov:ej dÓ 130 cm3 i motocyk.li 

. z silnikami pomocniczymi o tejże pojemnośc i może otrzy-' 
mać za zgodą 'p.rezydium wojewódzkiej łady narodowej 
(Rady Narodowej w m. ·st. Warszawie i w m. Łodzi) oso
ba, która: 

l} ukończyła lat 15; '/rz'y czym niepełnoletnipowinni 
przedstawić wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub 
opiekunów na ubie,gaDie się o pozwolenie" 

2) jest zrzeszona w kółku modelarskim lub ~wnstruk
cyjnym Polskiego Związku Motorowego, 

3) odpowiada warunkom, przewidzianym w ust. 1 pkt 
4, 5 i 6. 

W przypadku wydania tego-{od.zaju pozwolenia na
. leży zamieścić w nim odpowiednią adnotację. 

9. :MinisterTransportu Drogowego i Lotniczego" 
w p.orozumieniu z Minist rami Obrony ,Narodowej i Zdro
wia okreś.\i sposób badania lekarskiego kierowców i kan
dydatów na kierowców. 

\ 
.... 

IQ. Prezydia .R.ad Narodowych w m. st. Warsza
wie i w m. Łodzi oraz rad narodowych miast stanowią
cych powiaty mogą Vi drodze uchwały uzależnić wykony~ 

.... wanie ia,,-du kierowcy dorożki samochodowej (tak· 
sówki) od wykazania się znajomości.ą topografii m iasta. 

§ 42. 1. Do odbycla pra ktyki w obsłudze i prowa
dzeniu samochodów, określonej w § 41 ust. 3 pkt 2, wy
magane jest uprzednie \lzyskanię pozwolenia praktykan
ta na kierowcę pojazdów mechanicznych, upoważn:ają
cego do ·prowadzenia samochodu pod nadzorem j·odpo
wiec1;-,.;ialnośdą kierowcy, posiadającego pozwolenie ka
tegorii I lub II. 

2. M inistrowie: Transportu Drogowego i Lotnicze
go, Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego 
określą warunki wydawania cofania pozwoleó:rnak
tykanta. 

§ 43. L.ołnierze w czynnej służbie wojskowej o.dby
wają szkolenie oraz praktykę w obsłudze i prowadzeniu 
samochodów w j"ednostkach, wojskowych według pTO

gramu ustalonego przez Ministra Obrony Narodowej, 
a w odniesieniu d Q.· wojsk wewnętrznych - przez Mini
.straBezpieczeństwa Publicznego" uwzgiędnia~ącego za
sad Y..,. progt~łu wyszkolenia · ustalonego pnez Ministra 
Transportu · Drogowego i Lotniczego. 

§ 44. Obywatel polski po powrocie z zagranicy mo
że otrzymać w ciągu ł 2 miesięcy ód dnia powrotu od<:> · 
kraju pozwolenie oc,~owieQniej kat ego,-j.i, jeżeli: 

1) przedstawi pozwolenie wydane za gran'cą; 

2) odpowiada warunkom, .określonym w§ -41 u .st. 1 
pkt 4 i 5, I 

3) . wykaże się przed komisją egzaminacyjną (§ 4.5) r-o
siadaniem kwalifikacji fachowych w z,akresie wyma
ganym do uzyskania pozwolenia danej.,k.ategu rii. 

§ 45. 1. Sprawdzenia kwalifikacji fac howych o:;ób, 
ubiegających się o pozwolenie ' (§§ 41, 43 i 44). dokony
,,'ają na podstawie egzaminu teorety cznego i praktycz
nego komisje egz·aminacyjne, działa1ące przy prezydiach 
woj ewódzkich ritd . narodowych (Rad Narodowych w m . 
st. Warszawie i. wrn. ł.odzi). 

2. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech fa
chowych prze:istawideli: 

1) prezydium wojewódzkiej rady naT'odowej {Rady Na
rodowej w ITi. st. Warszi!.'."ie i w m. Łodzi) - jako 
przewodniczącego, 

2) Polskiego Związku Motorowego, 

3) Związku Zawodo',.\' ego Pracowników Transportu Dro
gowego i Lotniczego 
- jako członków komisji. , 
Przy egzaminach mogą być obecni przedstawicie!e 

zainteresowanych · ZWiązków zawodowych w ch-arakite. 
rze obserwatorów. 

3. Ministe r Transportu Drogowego i LDtniczegpza
twierdza skład k omisji egzaminacyjnej na wniosek pre~ 
zydium wojewódzkiej rady na rodowej (Rady Narodo
wej w m. 5t. Warszawie i w m. Łodzi). 

4. Minister Transportu Drogowego i L01niczego po · 
zasięgnięciu opinii prezydium wojewódzkiej rad.y naro
dowej (Rady Narodowej wrn. st.Warszawie i w m. Ło
dzi) może ustalić inny skład komisji do sprawdzania 
kwalifikacji fachowych ' kierowcew, ubiegających się 

\) pozwolenie kategorii I i n . . 

j 
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5. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady , 
Narodowej w m. sto Warszawie i w m. Łodzi) może po
lVołać, w zależn()ści od~ potrzeb, kilka zespołÓw komisji 
~gzaminacyjnej. 

6. ' Minister Transportu Drogowego i Lotniczego 
l1stali warunki, jakim po:witmi oqpowiadać przewodniczą
~y i członkówie komisji egzaminacyjnych. 

, 7. W przypadku sprawdzania- kwalifikacji kandy
~ata w czynnej służbie wojskov/ej w skład. komisji wcho
Azi -.oprócz przewodniczącego -dwóch członków ko
'lIlisji spośród oficerów wyznaczonych przez właściwych 
~owódców jednostek wojskowych. -

R o z d z i a ł 3. -

, :Wydav.'ante pozwoleń na prowadzenie poj~zdów 
mechanicznych. ' 

, § 46. 1. Pozwolenie na prowadzenie pojazdów' me
:'chanicznych wydaje prezydium powiatowej (miejskiej, 
'dzielnicowej) rady narodowej, właściwej ze względu na 
;miejsce zamieszkania ubieg~jącego si~ , o pozwolenie. 

2. Zołnierzom w czynnej służbie wojskoVfej :wydaje , 
.pozwolenie prez.ydium -' rady' narodowej (ust. '1), w@ści
"wej ze względu nCl miejsce postoju jednostki' wojskowej. , 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o pozw:o
'lenie przebywa poza miejscem zamieszkania określonym _ 
w dowodzie osobistym i jest zarrieldowana na pobyŁ cza
sowy w miejscu, w którym uczęszcza na kurs kierow
ców, pozwolenie może wydać prezydium rady narodo
:.wej właściwej ze względu na miejsce czasowego , pobytu 
1>od warunki~m, że o wydaniu pozwolenia zawiadomi nie
zwłocznie prezydium rady narodowej" właściwej ze 

;'względu na miejsce zamieszkania kierowcy, i prześle te
;mu prezydiuIJl akta ewidencyjne kierowcy. 

4. Tryb wydawania pozwoleń ustaląl Ministrowie:' 
Transportu Drogowego i Lotniczego, Obrony Narodowej 
,oraz Bezpieczeństwa Publicznego. 

5. Prezydium rady narodowej wyda pozwolenie po 
,stwierdzeniu, że osoba ubiegająca się · odpowiada wa
<lUnkom określonym w § 41, 43 lub 44. 

6. Prezydium rady narodowej odmówi wydania po
~olenla, jeżeli osoba ubiegająca się pomimo posiada-
nia warunków określonych w ,§ 41. 43 lub 44: ' 

l) ' nadużywa alkoholu lub innych podobnie działają
cych środKÓW, ' 

2) została pozbawiona prawa prowadzenia ' pojazdów 
, mechanicznych, a czasokres, na który cofnięto po

zwolenie, jeszcze nie upłynął. 

_ 7. ' Prezydium rac;ly narodowej może odmówić wy-
_ aania pozwolenia, jeżeli osob-a ubiegająca się opozwo .. 
-'enie została ukarana praWomocnym wyrokiem za' prze1!V 
, : stępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu lub bezpie-

:czeństwu publicznemu. 

R o z d z i a ł 4. 

Cofanie pozwoleń ' na prowadzenie pojazdów 
mechanicznych. 

§ 47. 1. Pozwolenie na prowadzenie pojazdów me
chanicznych cofa prezydium rady narodowej wymiel1io
ae w § 46. Zołnierzom w czynnej służbie wojskowej cofa 

/ 

Poz. 6 

pozwolenie wła'ściwy dowódca jednostki wojskowej na 
okres nie przekraczający służby wojskowej; na okres 
dłuższy cofa pozwolenie prezydium rady narodowej na 
wntosekwłaściwego dowód~y jednostki wojskowej. 

2. Pozwolenie należy cofną,ć: 

l) na stałe: 

a) jeżeli kierowca znajdując się w stanie wskaz~
jącym na użycie ~alkoholu , lub innego , podobnie 
działającego środka spowodował wypadek drogo-' 
wy, ,skutkiem którego ofiara wypadku uległa 

ciężkiemu uszkodzeniu ciała lub ' zmarła, 

b) jeżeli kierówca po spowodowaniu wypadkudro
gowego nie udzielił pomocy ofiarom wypadku, 

c) jeżeli kierowca w -t:źasie prowadzenia pojazdu 
lub okolicznościowego postoju pojazdu znajdo
Wał się po raż czwarty w stanie wskazującym 
na' użycie alkoholu Itru innego podobnie działa

jącego środka, pomimo że nie naruszył jakiego
kolwiek innego przepisu o ruchu drogowym ; 

2) na okres od roku do 5 lat': 

a) jeżeli kierowca znajdując się w stanie wskazu
jącym na użycie' 'alkoholu lub innego" podobhie 
działającego środka SI>owodował wypadek drą
gowy, ,ekutkiem' którego ofiara wypadku uległa 
l~kkiemu uszkodzen,iu ciała albo wskutek wypad': -
ku powstała poważniejsza szko9,a materialna 
o wartości powyżej 1000 zł, 

b) jeżeli kierowca spowodował wypadek drogowy, 
sklltkiem którego ofiar<;l wypadku uległa ciężkie
mu uszkodzeniu ciała lub ' zmarła, 

c) jeżeli kierowca w czasie prowadzenia pojazdu lub 
okolicznościowe'go postoju pojazdu znajdował 

się po raz trzeci w stanie wskazującym na uźy
cie alkoftolu lub innego podobnie działającego 

środka, 'pomimo że nie naT1lszył ja!ciegokolyviek 
innego przepisu o ruchu drogowym: 

3) na okres od 3 miesięcy do 'Toku: 

a) jeżeli kierowca w G:zasie prowadzenia pojazdu 
lub okolicznościowego postoju pojazdu, znajdu
jąc się w stanie wskazującym na użycie alkc!lO
lu albo innego podobnie działającego środka, na
ruszył przepisy o ruchu drog,owym, a nie spowo
dował przez to wypadku drogowego lub spowo
dował wypadek drogowy, skutkiem którego po
wstała niezna czna szkoda materialna o wartości 
ponij:ej 1000 zł, 

b) jeżeli ki erowca w czasie prowad.zenia pojazdu 
lub okol'icznościowego postoju pojazdu znajdo
wał ~ię po raz drugi 'w stanie wskazującym , na 
uzycie alkoholu albo innego podobnie działające
go środka, pomimo~ żę. ~e l naruszył jakiegokol
wiek innego przepisu o ruchu drogowym, 

c), jeżeli kierowca spowodo'wał wypadek drogowy, 
skutkiem którego ofiara wypadku ' poniosła lek
kie uszk odzenie ciała, 

d) jeżeli kierowca spowodował wypadek drogowy, 
skutkiem które~ powstała poważniejsza szkoda 
materialna o wartości powyżej 1000 zł, 

e) jeżeli kiero~ca posiadający pozwolenie z wkład~ 
ką kontrolną ' B, z której oddzielono już : wszyst
kie odcinki, ' naruszył przepisy o ruchu drogo-
wym; 

, , 
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4) na okres ustalony orzeczeniem komisji lekarskiej, 
jeżeli zostaną stwierdzone. u kierowcy wady orga
niczne lub psychiczne utrudniają,ce prowadzenie po" 
jazdów mechanicznych; 

5) na okres potrzebny do sprawdzenia lub uzupełnie
nia kwalifikacji fachowych kierowcy, jeżeli w związ-

4. Ministrowie Transportu Drogowego i Lotniczego, 
O brony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego określą 
przypadki uzasad.niające udzielanie ostrzeżeń (ust. 2), 
sposób udzielania ostrzeżeń, zatrzymania poz.tlloleń, try.b 
postępow.ania z wkładkami kontrolnymi oraz z zatrzy
mywanymi .pozw~leniami. 

ku , z naruszeniem prz.ez niego przepisów o ruchu § 50. 1. W ra~ie \. cofni~cia "ozwolenia na prowa
drogowym albo stwierdzeniem niewłaściwej obsługi dzenl'e pOJ'azdo'W mechanl'cznych na ok e dl ' , . , r suzszy mz 
tecJ'micznej pojazdu powstaną wątpliwości, czy kie- J rok, zwrot pozwolenia, z wyjątkiem przypadku określo-
rowca posiad.a wystarczające kwalifikacje fachowe. nego w ust. 2, może nastąpić po upłY'Nie czasokresu, na 
3. Czasokres, na który pozwolenie ulega cofniqciu 

w przypądku ókreślonym w ust. 2 pkt 2 i 3, uzależnia 

się od dotychczasowego zacho'w'ania się k ierowcy i ro
dzaju przewinienia. 

4. Jeżeli kierowca w czasie prowadzenia pojazdu 
albo okolicznościowego postoju pojazdM znajdował się 

po raz pierwszy -w stanie wskazuj ącym na użycie alko 
holu lub innego ,podobnie działającego środka, prezydium . 
rady narodowej (§ 46) ' zamieni wkładkę kontrolną A na 
wkładkę B, pqmimo że' n ie naruszył on jakiegokolwiek 
innego przepisu o ruchu drogowym; jeżeli kierowca po-

. siada wkładkę kontrolną l3, prezydium rady narodowej 
postąpi stosownie do przepisu ustttJ pkt 3 lit. e'). 

5. W szczególnych okolicznościach, jeżeli kierow
ca w czasie prowadzen ia pojazdu albo okolicznościowe
'go postoju znajdował si ę w stanie wskazującym na uży
cie alkoholu lub innego podobnie działaj ącego środka, 

można cofnąć mu pozwolenie na okres od 3 miesięcy do 
roku, pomimo że nie naruszył on jakiegokolwiek inn e'go 
przepisu o ruchu drogowym. 

6. Kierowcy w czynnej służbie wojskowej .może być 
cofnięte pozwolenie ponadto w przypad.kach, określonych 
w przepisach wojskowych. 

7. Kierowcy zatrudnionemu w organach bezpie
czeństwa publicznego może być cofnięte pozwolenie po
Dadto 'w przypa-dkach, określonych przez Ministra Bez
pieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Ministrem 
Transportu Drogowego .i 'Lotniczego. 

§ 48. Prezy~ium rady narodowej ~ a jeżeli chodzi 
o żołnierzy w czynnej slużbie wojskowej - właściwy 

dowódca jednostki wojskowej, zatrzyma pozwolenie na 
prowadzenie pojazdów mechanicznych do czasu ' upra
womocnienia się wyroku sądowego w razie skierowania 
sprawy na drpgę karno-sądową w związku z wypad
kiem samochodowym. 

§ 49. 1. Vi przypadkach określonych w § 47 ust. 
2 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz w ust. 4 i 5 organ kOI:\troli drogo
w e j zatr.zyma pozwolenie na prowadzenie pojazdów me
chanicznych. 

2. W przypadkach uzasadniających udzielenie kie
rowcy ostrzeżenia udziela' go ,organ kontroli drogowej, 
któ-ry stwierdził naruszenie przez kierowcę przep:sów 
o ruchu drogowym" jeżeli naruszen ie tych przepisów n ie 
powód.uje zatrzymania pozwolenia (ust. 1); organ kon
troli drogowej zatrzyma jedna:t pozwolenie, jeżeli 

stwierdzi, że kierowca posiada pozwolenie , z wkładką 
kontrolną, z której oddzielono Już -,szystkie oncinki 
wkładki. ' • 

3.' Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 w odn iesie
niu do kierowców w czynnej służbie wojskowej przy
sługują wyłącznie organom kontroli drogowej upoważ

nionym do kontroli wojslw.wych pojazdów mechanicz
nych. 

który pozwolenie cofnięto, i po sprawdzeniu, że k ierow
ca posiada odpowiedni stan zdrowia i stosowne kwalifi
kacje fachowe (§ 41 ust. 1 pkt 4 i 6). ' 

2. W przy padk u cofnięeia pozwolenia kategorii I 
na okres dłuższy niż rok, pozwolenie tej kategorii nie' 
może być. zwrócone k ierowcy wcześniej niż po dwóch 
latach od upływu czasokresu, na który poz.wolenie było 
cofnięte; zwrot pozwolenia uzależnia się od sprawdze
nia, że kierowca posiada odpowiedni stan zdrowia i sto- I 

sowne kwalifikacje fachowe (§ 41 ust. 1 pkt 4 i 6) . 

3. W przypadku, określonym w ust. 2, może być . 
wydane icierowcy p,ozwolenie niższej kategorii po upły
wie' czasokresu, na' który cofnięto mU pozwolenie , i po 
spraw.dzeniu, że posiac1a on odpowiedni ' stan zdrowia 
i slosowne k w alifikacje fachowe (§ 41 ust. 1 pkt 4 i 6). 

§ 51. 1. Kierowca posiadający pozwolenie z wkład
ką kontrolną B , może otrzymać wkładkę A po upływie 
6 miesięcy nienagannego zachowania się i po sprawdze
niu jego znajomości pr:zepisów o ruchu drogowym. ' 

2. Ki e rowca, któremu zwraca się pozwolenie bąc!.ź 

wydaje się pozwolenie niższej kategorii, otrzyma wkład
kę kontrolną A ze wszystkimi odcinkami. 

§ 51a. 1. Prezydium rady narodowej (§ 46) może 

w razie wątpliwości wezwać kierowcę do poddania się 

w określonym terminie zbadaniu stanu jego zdrowia lub 
kwalifikacji fachowych. Niestawienie się w określonym 
terminie bez uzasadnionych przyczyn pOWOduje cofnię.cie 
pozwolenia do czasu zgłoszenia się kie'rowcy do zba
dania. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kierowców 
w czynnej służbie .wojskowej. 

§ 51b. Przepisy §§ 46-51a stosttfe się odpowied
nio do wkładek kontrolnych kart traktorzysty (§ 39 
ust. 15). ' 

R o ż d z i a ł 5. 

Przepisy ogólne. 

§ 51c. 1. Kierowca obowiązany jest zawiadomić 

pisemnie prezyd ium rady narodowej (§ 46) o każdej zmia
nie miejsca zamieszkania. Zawiadomienie powinno być 
dokonane w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca za
mieszkan ia. 

2. ObowiąZek u stalony w ust. 1 nie ' dotyczy lde
rowców w czynne j służbie wojskowej. 

3. Jeżeli zniiana miejsca zamieszkania kierowcy po
lega na p'rzeniesi'eniu si ę do innego powia tu (miasta, 
dzielnicy). prezydiu~ rady narodowej (~ 46). , właściwej 
ze względu na dotychczasowe m ie jsce zamieszkan'a kie
rowcy, przesyła' jego dokumenty, ewidencyjne do pre
zydium rady narodowej, właściwej ze względu na no
we miejsce zam:eszkania. 

/' 
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~ W przypadku QkreślGl'ly.m w 1,1st. 3 kierowca jest 
obowiązany zgłosić się w <Ciągu 14 dnI od ·dłł-ia ,zml aRy 
miejsca zami-eszka1nia w }!I.r-ezy.dhuR r.ady narodowej 
(.§ 4:6)" wła~iwe~ ze względu na nowe m'iejsc€ zamiesz
kania.; prezydi'lillIl to ,dokonuje w pozw()łeFliu k,ierowcy 
adnotację o zmianie miejsca zamIeszkania. 

5. Ki'erowcy, zw~nieRi z czy~nej służby woJsko
wej, dopełniają O'bowiąZ'ku. określonego w ust. 4 w ciągu 
30 dni licząc od dRia zwoluienia ze służby. 

§ Sld. 'VV r.azie zaginięcia pozwolenia wtórnik po
zwolen'ia wydaje prezydium rady narodowej (§ 46) 
w trybie ustalonym przez Ministrów: Transportu Drogo
weg<'> i LotniG~ego, Obrony Na·rodowej oraz Bezpieczeń
stwa Publ-Lcz·Flego. 

§ 51e. 1. Kierowca autobusu przeznaczonego do 
zarobkowego p'rzewozu osób obowiązany jest poddać się 
corocznie sprawdzeniu stanu zdrowia (~ 41 usl. 1 pkt 4) 
w terminie, ustalonym prz-ez prezydium rady narodowej 
(j 46). 

2. Koszty związane ze sprawdzeniem ' stanu zdro
wia Just. 1) ponosi przedsiębiorstwo ' zatrudni.ając-e kie
I;oWCę. które ponadt.o .óbowiązane Jest .dostarczy.ć prezy
dium rady narodowej (§ 46) orzeczenie komisji lekar
sk.jej w termi,n,ie 14 dniQd 'ania sjiJ.rawd:zeRia stanu zdro
:w:ia. 

3. Min,ister Transportu Dr.o.gow.ego i Lotnicze.go mo
że rozciągnąć obowiązki wYmienione w ust. 1 i 2 na kie
rowców i'nnych pojazdów oraz na przedsiębiorstwa za
trudniające tych kierowców. 

.. § 51f. 1. Za sprawdzanie kwalifJkacji fachowych, 
za wydaw,ani.e 'pozwoleń i za wydawanie wtórników po
zwoteń' pobielrane 'są opla ty, usl alom:e w ltrybie określo
mym .obowiązującymi przoepisamL 

2. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego 
w porozumieniu· z Ministrami finansów i Obrony Naro
dowej określi wysokość wynagrodzeń członków komisji 
egzaminacyjn ych"; 

4) w § 53 ust. 2 dodaje się lit. f) w brzmieniu: 
"i) w 'czasi e prowa-dzenia p01azdu mechaniczne
!!J0 w granicach miast palenia tytoniu,spożywania 
pokarmów lub napojów". 

§ 2. 1. Posiada,cz dotychq:asowego pozwolenia 
kategorii III-a po zwróceniu tego pozwolenia otrzyma: 

1) pozwolenIe kategorii n, jeżeli: 

al złożył .egzaEn.in wymagany do .uzyskania pozwo
lenia kategorii II w€dł\ig , prze.pisów, które obG
wiązywaJy do czasu wej~da w życie niniej szef!Jo 
ł'Oz~orządzenIa; l:)łb 

b). jeżeli ukończył 20 lat i p.rzedłoży zaświadcz:enie 

uspołecznionego zakladu pr.dcy, że pracował j,a
ko kiewwca z'awodocwy . prowadząc samochód 
<:iężarowy lub ciągnik przez Ul miesięcy lub 

t) jeżeH u~ończył 20 lal i przedłoży zaświadczenie 
uspołecznionego zakładu pracy, 'ze pracuje jako 
kierowca zawodowy i wykaże się przed komisją 

egzaminacyjną posiadani'em kwalifikacji facho
wych w zakresie ustalonym 'programem €gzami-
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nacy1nym -dla 'Uhiegających 'Się '0 poz'W0'lenre ka-
tegorii H; .. '. 

2) pozwolenie kategorii III, jeżeli nie spehaia warun
ków określonych w pkt l, a pracuje jako kierow,c.a 
z.awodowy; 

3) pozwolen'łe kateg'Orii amatorsk<tej - w przypaclkach, 
nie wymienionych w pkt i i 2. 

2. Posiadacz d.otychcz;asowego ,pozwoleIilia katego
rii III-b po zwróceniu tego pozwolenia otrzyma p'Ozwo
lenie kategorIi ciągnikowej. 

l. ;Posiadacz dottychcza.s.owegopozwo:1eni.a kategorii 
II po zwróceniu tego pozwolenia otrzyma: 

1) pozwolenie kategorii I. j'eżeli przeds tawizaświaclcze
nie uspołecznionego zakładu ·pracy,. że co najmni'ej 
od 12 miesięcy prowadzi autobusy, albo w miastach 
pczących ponad 1'00.000 mieszkańców - samochody 
up'Tzywilejowane w ruchu; 

2) ' pozwolenie kategorjj Il" jeżeli nie odpowiada warun.' 
kom określonym w pkt 1. 

4. Posiadacz ' d,otychcza:sowego .pozwolenia ka'.tego
r.ii i po zwróceRl.1:1 tego pozW'Ollerua <otrzyma Ilowe po
zW'olenie ka1'egonii ,I. 

5. Mi'llYs-ter Transportu Drogowego i Lotniczego mo
ie zezwolić na wymianę dotychczasowego pozwolenia 
kategorii II i III-a na pozwolenie kategorii '[ pomimo 
braku 12 miesięcy 'p1;aktyki na pojazdach wymienionych 
w ust. 3 pkt l, o ile kierowca prz~dstawi zaświad'czeTI'i'e 

uspołecz.n:ionego zakładu pr.ac1Y. że pr.ow·adzj wymienio
ne poj.azdy i wykaże się przed. komisjąegzanrinacyjną 
posiadaniem kwalifikacji fachowych w zakresie usta,lo
nym programem egzaminacyjnym dhi. ubiegających się 
o .pozwolenie .kategorii .I. 

6. Posiadacz doty,ohczasowego pozwolenia kategorii 
IV otrzyma pOl!:wolen'i e -kategorii motocyklowej" 

7. Posiadacz dotychczasowego pozwoleni:a wójs'ko
wego ,otrzyma pozw,oleIłje odpowieGlna€j kategorii na 
podstawie zaświadcz€uia właściwego dowódcy jed.nostki 
wojskowej . Pozwo].eRłe wydaje prezydium rady .n.arodo
wej, właściwej 'ze wz'ględu na mie~sce zam,ie$zkania k ie
:nowcy wojskowego przed powołaniem go do -służby woj
sk0wej. 

l 8. Pozwolenia n ie przedłożone prezydium rady na
r@.dowej do wymiany tracą ważność pOl!1pływie ',6 roie
si.ę.cy 'od dnia wejścia w życi.e rozporządzenia. M·inister 
Transportu Dro.goweg.o i Lotniczego może przedłużyć 
powyższy termin o dalsze 12 miesi<;cy. 

§ 3 . . Tr.aci moc § 2 rozporządzenia Ministrów: Ko
munikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych 
i Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1948 r. w sp ra
wie zmiany rozporządzenia z dnia 27 pażdziernika 1937 r. 
o ruchu pojazdów m~chanicznych na drogach publi€z
nych (Dz. U. z 1948 r. Nr 27, poz. 186 i z 1949 r. Nr 51, 
poz. 3(9). 

'4. . szenia. 

I 
\ 

RO:qJorządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-

Minister Transportu Drogowego i Lotniczego: J. Rtlst-ecki 
Minister Obrony Namdowej: K RokossO\vski 

MdTszałek Polski 
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