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rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79,
poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958,
z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121,
poz. 1032 i Nr 216, poz. 1824),”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przychody z tytu∏u przekazania Êrodków,
o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne, przeznacza si´
na udzielanie dotacji, o których mowa
w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. a).”.
Art. 10. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 141,
poz. 1178) uchyla si´ art. 40.
Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy wierzytelnoÊç g∏ówna
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania umowy por´czenia zawartej do dnia 31 grudnia 1990 r. zosta∏a sp∏acona bàdê zamieniona na akcje (udzia∏y), mo˝e umorzyç
odsetki ustawowe naliczone od tej wierzytelnoÊci.
Art. 12. 1. Post´powania egzekucyjne zmierzajàce
do wyegzekwowania wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa

Poz. 1824 i 1825

z tytu∏u wykonania umowy por´czenia lub gwarancji,
wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, umarza
si´.
2. Egzekucj´ wierzytelnoÊci umorzonà na podstawie ust. 1 wszczyna si´ ponownie i prowadzi zgodnie
z przepisami art. 44, 44a i 44b ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z tym
˝e do egzekucji tych wierzytelnoÊci nie stosuje si´ wymogu z∏o˝enia oÊwiadczenia o poddaniu si´ egzekucji.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do egzekucji wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania umowy por´czenia lub gwarancji, powsta∏ych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, co do których
przed tym dniem nie zosta∏o wszcz´te post´powanie
egzekucyjne.
Art. 13. Akty wykonawcze wydane na podstawie
uchylonych lub zmienionych przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, pozostajà w mocy do czasu zastàpienia ich nowymi przepisami wykonawczymi, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, o ile nie sà z nià sprzeczne.
Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 — w zakresie dotyczàcym art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz
art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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1825
U S TA W A
z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy
— Prawo o ruchu drogowym.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524 i Nr 199,
poz. 1671) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) pojazd u˝ywany do celów specjalnych —
pojazd
samochodowy
przystosowany
w sposób szczególny do przewozu osób lub
∏adunków, u˝ywany przez Si∏y Zbrojne, Po-

licj´, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Stra˝ Granicznà,
kontrol´ skarbowà, S∏u˝b´ Celnà, jednostki
ochrony
przeciwpo˝arowej,
Inspekcj´
Transportu Drogowego i S∏u˝b´ Wi´ziennà,”,
b) pkt 54 otrzymuje brzmienie:
„54) dopuszczalna masa ca∏kowita — najwi´kszà okreÊlonà w∏aÊciwymi warunkami technicznymi mas´ pojazdu obcià˝onego osobami i ∏adunkiem, dopuszczonego do poruszania si´ po drodze,”,
c) pkt 56 otrzymuje brzmienie:
„56) dopuszczalna ∏adownoÊç — najwi´kszà mas´ ∏adunku i osób, jakà mo˝e przewoziç pojazd, która stanowi ró˝nic´ dopuszczalnej
masy ca∏kowitej i masy w∏asnej pojazdu,”;
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2) w art. 53:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym mo˝e byç pojazd samochodowy:
1) jednostek ochrony przeciwpo˝arowej,
2) pogotowia ratunkowego,

Poz. 1825
2) zabytkowego,
3) nierozwijajàcego, ze wzgl´dów konstrukcyjnych, pr´dkoÊci wi´kszej ni˝ odpowiednio okreÊlone w ust. 1a,
4) u˝ywanego do prowadzenia badaƒ naukowych na drogach,
5) przeznaczonego wy∏àcznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

3) Policji,
4) jednostki ratownictwa chemicznego,
5) Stra˝y Granicznej,
6) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
7) Agencji Wywiadu,
8) Si∏ Zbrojnych,
9) S∏u˝by Wi´ziennej,
10) Biura Ochrony Rzàdu,
11) Inspekcji Transportu Drogowego,
12) jednostki niewymienionej w pkt 1—11, je˝eli jest u˝ywany w zwiàzku z ratowaniem
˝ycia lub zdrowia ludzkiego — na podstawie zezwolenia ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych.”,
b) w ust. 1a wyrazy „w ust. 1 pkt 9” zast´puje si´
wyrazami „w ust. 1 pkt 12”;
3) w art. 66:
a) dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. Autobus o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
przekraczajàcej 10 t, samochód ci´˝arowy
i pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 2
pkt 35, o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
przekraczajàcej 12 t, powinien byç wyposa˝ony w homologowany ogranicznik pr´dkoÊci montowany przez producenta lub jednostk´ przez niego uprawnionà, ograniczajàcy maksymalnà pr´dkoÊç autobusu do
100 km/h, a samochodu ci´˝arowego i pojazdu silnikowego, o którym mowa w art. 2
pkt 35, do 85 km/h, tak aby pr´dkoÊç rzeczywista tego pojazdu nie mog∏a przekroczyç
90 km/h.
1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:
1) specjalnego lub u˝ywanego do celów
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej, Si∏
Zbrojnych i jednostek ochrony przeciwpo˝arowej,

1c. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
majàc na uwadze szczególne zagro˝enia
wyst´pujàce podczas przewozu towarów
niebezpiecznych, mo˝e okreÊliç w drodze
rozporzàdzenia ni˝sze ni˝ ustalone w ust. 1a
wartoÊci ustawieƒ urzàdzeƒ ograniczajàcych maksymalnà pr´dkoÊç pojazdów przewo˝àcych niektóre towary niebezpieczne.”,
b) w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5) wymiany nadwozia pojazdu posiadajàcego
cechy identyfikacyjne, o których mowa
w ust. 3a pkt 1,
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniajàcych rodzaj pojazdu, z wyjàtkiem:
a) pojazdu, na którego typ zosta∏o wydane
Êwiadectwo homologacji lub decyzja
zwalniajàca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych
dokona∏ przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w tym zakresie.”;
4) w art. 66a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w którym dokonano wymiany ramy, podwozia
lub silnika na odpowiednio ram´, podwozie lub
silnik bez numeracji fabrycznej,”;
5) w art. 68:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciàgnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci jest obowiàzany uzyskaç na ka˝dy nowy typ tych pojazdów Êwiadectwo homologacji wydane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.”,
b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) regulaminach stanowiàcych za∏àczniki do
Porozumienia dotyczàcego przyj´cia jednolitych wymagaƒ technicznych dla pojazdów
ko∏owych, wyposa˝enia i cz´Êci, które mogà
byç stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielo-
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nych na podstawie tych wymagaƒ, sporzàdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136),
przyj´tych do stosowania przez Rzeczpospolità Polskà wraz ze zmianami obowiàzujàcymi od daty wejÊcia ich w ˝ycie,”;

Poz. 1825

b) w pkt 4 lit. b) i c) otrzymujà brzmienie:
„b) badaniu lekarskiemu w trybie okreÊlonym
w art. 122 ust. 1 pkt 3—5,
c) badaniu psychologicznemu w trybie okreÊlonym w art. 124 ust. 1 pkt 3 lub 4.”.

6) w art. 81:
a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Okresowe badanie techniczne pojazdu jest
przeprowadzane corocznie, z zastrze˝eniem
ust. 4—7.
4. Okresowe badanie techniczne samochodu
osobowego, samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t przeprowadza si´ przed up∏ywem
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, nast´pnie
przed up∏ywem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie. Nie dotyczy
to pojazdu przewo˝àcego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego
do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu
drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem lub pojazdu uprzywilejowanego, które podlegajà corocznym
badaniom technicznym.”,
b) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Okresowe badanie techniczne ciàgnika rolniczego przeprowadza si´ przed up∏ywem
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a nast´pnie przed up∏ywem ka˝dych kolejnych 2 lat
od dnia przeprowadzenia badania.”,
c) w ust. 5 wyrazy „Przepis ust. 4 dotyczy” zast´puje si´ wyrazami „Przepisy ust. 4 i 4a dotyczà”;
7) w art. 84a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do stacji,
o których mowa w art. 83 ust. 4, przeprowadzajàcych badania techniczne w okreÊlonym zakresie, wzór zezwolenia oraz innych dokumentów
zwiàzanych z jego wydaniem,”;
8) w art. 140 w ust. 1:
a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego, wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego w trybie
okreÊlonym w art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4, istnienia przeciwwskazaƒ psychologicznych do
kierowania pojazdem,”,

Art. 2. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798) w art. 6 wyrazy „oraz
art. 1 pkt 81, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 8 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorzàdzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154,
poz. 1798).” zast´puje si´ wyrazami „oraz art. 1 pkt 81
w zakresie art. 124a ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r.”.
Art. 3. 1. Przepisu art. 1 pkt 3 lit. a nie stosuje si´ do
pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia
1988 r.
2. Do pojazdów zarejestrowanych w okresie od
dnia 1 stycznia 1988 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wymóg okreÊlony w art. 1 pkt 3 lit. a stosuje si´ od dnia
1 stycznia 2004 r.
Art. 4. 1. Do dnia 30 czerwca 2006 r. Êwiadectwa potwierdzajàce zgodnoÊç stosowanych metod badawczych oraz posiadanych warunków lokalowych ze
szczegó∏owymi warunkami przeprowadzania badaƒ
psychologicznych wydajà jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki organizacyjne szkó∏ wy˝szych lub placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
2. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym wymogiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa
w art. 124a Prawa o ruchu drogowym, jest Êwiadectwo,
o którym mowa w ust. 1.
3. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym wymogiem, jaki powinna spe∏niaç osoba uprawniona do
przeprowadzania badaƒ psychologicznych i orzekania
w zakresie zdolnoÊci do prowadzenia pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 124a Prawa o ruchu
drogowym, jest osoba, która:
1) posiada dyplom ukoƒczenia wy˝szych studiów
psychologicznych;
2) odb´dzie co najmniej dwutygodniowà praktyk´
w zakresie psychologicznych badaƒ kierowców
w jednostce, o której mowa w ust. 1, lub ukoƒczy
z wynikiem pozytywnym kurs organizowany przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 lit. a, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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