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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 26 marca 1990 r.

w sprawie wysokości

opłat

za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania
pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i z 1989 r.
Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Wysokość opłat
ubiegających się

Rozdział 1
za sprawdzenie kwalifikacji osób
q uprawnienie do kierowania pojazdami

§ 1. Za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania
pojazdami, zwane dalej "egzaminem", pobiera się opłaty
określone w rozporządzeniu.
Opłata za
jazdy określonej

2. 1.

egzamin wymagany do uzyskania
kategorii wynosi:
prawa
1) przy kategorii A. T, M lub trolejbusowej
14.400 zł.
2) przy kategorii E
16.800 zł.
3) przy kategorii B, C, D lub przy jednoczesnym ubieganiu się o kategorię C
- 24.000 zł .
i E lub D i E
2. Opłata za egzamin wymagany do uzyskania karty
wynosi:
- 3.600 zł.
1) motorowerowej
- 1.800 zł.
2) rowerowej
- 3.600 zł.
3) woźnicy
§

§ 3. W razie częściowego egza\11inu opłata za egzamin
teoretyczny wynosi 30%, a za egzamih praktyczny 70% opłaty
określonej w § 2.
§ 4. Opłaty za egzaminy wymienione w § 2 i 3 pobiera się
w wysokości połowy kwot określonych w tych przepisach od:
1) uczniów szkół podstawowych, zasadniczych, średnich
ogólnokształcących i zawodowych oraz studentów szkół
wyższych, uczących się i studiujących w systemie dziennym, ubiegających się o prawo jazdy kategorii A lub B albo
B i A, kartę motorowerową, rowerową lub kartę woźnicy,
2) dzieci do lat 14 ubiegających się o kartę rowerową,
3) inwalidów I i II grupy,
4) inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami)
kończyn , którzy zgodn ie orzeczeniem zakładu społecz
nej służby zdrowia, upoważnionego do prowadzenia
badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem,
5) inwalidów, którym ze względu na rodzaj schorzenia
(inwalidztwa) zostały przyznane pojazdy przez właś
ciwy organ administracji bądź u których zakład społecz
nej służby zdrowia stwierdził przydatność pojazdu ze
względu na inwalidztwo,
6) inwalidów wojennych i wojskowych.

z

§ 5. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio w razie
egzaminu składanego po upływie okresu pozbawienia uprawnienia do kierowania pojazdami lub na wezwanie uprawnionego organu.

Reklamacje z powodu

Rozdział
Wysokość

2

wynagrodzenia egzaminatorów

§ 6. 1. Za przeprowadzenie egzaminu osoby ubiegają
cej się o prawo jazdy określonej kategorii egzaminatorowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) przy kategorii A. T, M lub trolejbusowej - 3.600 zł.
2) przy kategorii B, C lub D
- 6.000 zł.
3) przy kategorii E
- 4.200 zł.
4) przy kategorii C i E lub D i E
- 6.800 zł .

2. Za przeprowadzenie egzaminu osoby ubiegającej się
o kartę uprawniającą do kierowania pojazdami określonego
rodzaju egzaminatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokośCi:

1) za egzamin na
2) za egzamin na
3) za egzamin na

kartę motorowerową

2.500 zł.
1.000 zł.
500 zł.

-

kartę rowerową
kartę woźnicy

§ 7. W razie przeprowadzenia częściowego egzaminu
teoretycznego lub praktycznego, do wynagrodzenia egzaminatora stosuje się odpowiednio przepis § 3, z tym że:
1) jeżeli egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie ustnej lub
2) jeżeli egzamin praktyczny jest przeprowadzany bez
udziału instruktora
- wynagrodzenie egzaminatora zwiększa się o 50% .
§ 8. Przepis § 7 stosuje się również w razie przeprowadzania egzaminów osób pozbawionych uprawnień do
kierowania pojazdami na okres dłuższy niż rok oraz egzaminów przeprowadzanych na wezwanie uprawnionego do
tego organu.
§ 9. Egzaminatorowi przysługuje wynagrodzenie za egzaminy przeprowadzone poza godzi~ami służbowymi.
Rozdział

Przepisy

3

końcowe

§ 10. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie
wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ub-iegają
cych się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz
wysokości wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 68,
poz. 303, z 1988 r. Nr 22, poz. 155 i z 1989 r. Nr 24,
poz. 128).
§ 11 . Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: F. A.
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