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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ 
przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzami-
nowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.
Nr 150, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1048)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 7 w ust. 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) nie wi´cej ni˝ jednego uczestnika kursu.”;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyska∏a pozytywny wynik egzaminu kwalifi-
kacyjnego ze znajomoÊci przepisów ruchu dro-
gowego i techniki kierowania pojazdem, odpo-
wiednio do rodzaju uprawnieƒ, o jakie si´
ubiega.”;

3) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkolenie dodatkowe, w przypadku gdy rozsze-
rza posiadany zakres uprawnieƒ egzaminato-
ra.”;

4) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyska∏a pozytywny wynik egzaminu kwalifi-
kacyjnego ze znajomoÊci przepisów ruchu dro-
gowego i techniki kierowania pojazdem, odpo-
wiednio do rodzaju uprawnieƒ, o jakie si´
ubiega.”;

5) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy
kategorii A lub A1 w czasie egzaminu praktycz-
nego powinny byç ubrane w kamizelk´ o bar-
wie pomaraƒczowej z elementami odblasko-
wymi, posiadajàcà z ty∏u i z przodu oznaczenie
„L”wed∏ug wzoru i wymiarów przewidzianych
dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do
egzaminowania.”;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

2. Istnieje mo˝liwoÊç uznania akredytacji instalatora w zakresie spe∏nienia normy PN-EN ISO 9001:2001 (obej-
mujàcej wyrób(y) zg∏oszone do homologacji) lub w zakresie równowa˝nej normy akredytacyjnej jako spe∏-
nienie wymagaƒ ust. 1. Instalator powinien przedstawiç szczegó∏y dotyczàce takiej rejestracji i zobowiàzaç
si´ do informowania o jakichkolwiek zmianach jej wa˝noÊci lub zakresu.

ZGODNOÂå PRODUKCJI Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI

1. Jednostka badawcza sprawdza dokumentacj´ i sposoby kontroli monta˝u instalacji do zasilania pojazdów
gazem.

2. Instalator powinien w szczególnoÊci:
1) zapewniç istnienie procedur dla skutecznej kontroli zgodnoÊci sposobu monta˝u instalacji do zasilania

gazem z typem pojazdu okreÊlonym w homologacji;
2) mieç dost´p do aparatury badawczej niezb´dnej do sprawdzania zgodnoÊci ka˝dej instalacji do zasilania

gazem z typem pojazdu okreÊlonym w homologacji;
3) zapewniç rejestracj´ wyników badaƒ i dost´pnoÊç dokumentów jednostce badawczej;
4) prowadziç analiz´ wyników ka˝dego rodzaju badaƒ w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilnoÊci cha-

rakterystyk wyrobu, okreÊlajàc przy tym dopuszczalne odchy∏ki wykonawcze;
5) umo˝liwiç w razie stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodnoÊci wyników badania z obowiàzujàcà normà po-

branie nast´pnej próbki i ponowne przeprowadzenie badania;
6) podejmowaç wszelkie niezb´dne kroki w celu niezw∏ocznego przywrócenia zgodnoÊci monta˝u z warun-

kami homologacji.

3. Jednostka badawcza mo˝e w dowolnej chwili sprawdzaç metody kontroli zgodnoÊci monta˝u instalacji do
zasilania gazem stosowane w ka˝dym zak∏adzie montujàcym.



6) w § 24 ust. 2—5 otrzymujà brzmienie:

„2. Przewodniczàcy komisji powinien posiadaç
uprawnienia egzaminatora w zakresie katego-
rii A, B, C i T lub instruktora nauki jazdy w za-
kresie kategorii A, B, C i T, wy˝sze wykszta∏ce-
nie oraz prawo jazdy kategorii A, B, C, D i T,
a cz∏onkowie komisji, z zastrze˝eniem ust. 3:

1) uprawnienia instruktora w zakresie katego-
rii A, B, C prawa jazdy — jeden cz∏onek,

2) uprawnienia instruktora w zakresie katego-
rii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T prawa jazdy
— drugi cz∏onek,

3) wy˝sze wykszta∏cenie pedagogiczne — trze-
ci cz∏onek.

3. W przypadku gdy egzamin przeprowadzany jest
w stosunku do osoby ubiegajàcej si´ o upraw-
nienie do szkolenia kandydatów na motorni-
czych, uprawnienia instruktora wymienione
w ust. 2 pkt 1 i 2 ogranicza si´ do zakresu po-
zwolenia.

4. Okres posiadania uprawnieƒ egzaminatora lub
instruktora w zakresie jednej z okreÊlonych
w ust. 2 kategorii prawa jazdy lub pozwolenia
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 5 lat.

5. Egzamin sk∏ada si´ z:

1) cz´Êci teoretycznej obejmujàcej:

a) sprawdzenie — w formie pisemnego testu
— znajomoÊci wybranych zagadnieƒ
z psychologii, programów szkolenia kan-
dydatów na kierowców lub motorniczych
i metodyki nauczania, przepisów ruchu
drogowego, techniki kierowania i obs∏ugi
pojazdu, 

b) pokaz przeprowadzenia zaj´ç teoretycz-
nych 

— realizowanej w sali spe∏niajàcej wymaga-
nia okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b), wypo-
sa˝onej w pomoce naukowe okreÊlone w § 3
ust. 1 pkt 4,

2) cz´Êci praktycznej obejmujàcej sprawdzenie
umiej´tnoÊci prowadzenia nauczania kandy-
datów na kierowców lub motorniczych — re-
alizowanej w formie pokazu przeprowadze-
nia zaj´ç praktycznych na placu manewro-
wym.”;

7) w § 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokument poÊwiadczajàcy niekaralnoÊç wyro-
kiem sàdu lub orzeczeniem kolegium do spraw
wykroczeƒ za przest´pstwo lub wykroczenie
przeciwko bezpieczeƒstwu w ruchu drogo-
wym,”;

8) w § 26:

a) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) teoretycznej obejmujàcej sprawdzenie
znajomoÊci wybranych zagadnieƒ z prze-

pisów ruchu drogowego, techniki kiero-
wania i obs∏ugi pojazdu, warunków prze-
prowadzania egzaminów teoretycznych
i praktycznych dla kandydatów na kie-
rowców — realizowanej przy u˝yciu kom-
puterowego urzàdzenia egzaminacyjne-
go, z zastrze˝eniem pkt 1a,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) teoretycznej przeprowadzanej w formie
pisemnego testu, w przypadku awarii
systemu uniemo˝liwiajàcej przeprowa-
dzenie egzaminu w sposób, o którym
mowa w pkt 1,”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3f w brzmieniu:

„3a. Egzamin teoretyczny przeprowadzany:

1) za pomocà komputerowego urzàdzenia
egzaminacyjnego — polega na wskaza-
niu przy jego u˝yciu wszystkich prawi-
d∏owych odpowiedzi na wyÊwietlane
w systemie losowym pytania uj´te
w banku pytaƒ zapisanych w formie
elektronicznej i zatwierdzonych przez
przewodniczàcego komisji,

2) w formie pisemnego testu — polega na
wybraniu wszystkich prawid∏owych od-
powiedzi i wpisaniu ich oznaczeƒ litero-
wych do odpowiednich rubryk imienne-
go arkusza egzaminacyjnego.

3b. Egzamin teoretyczny obejmuje:
1) 20 pytaƒ — w zakresie kategorii B prawa

jazdy,
2) 14 pytaƒ — w zakresie kategorii A, C lub

D prawa jazdy.

3c. Ka˝de pytanie zawarte w teÊcie posiada
jednà, dwie lub trzy odpowiedzi prawid∏o-
we.

3d. Osoba egzaminowana za prawid∏owà od-
powiedê na pytanie zawarte w teÊcie, w za-
le˝noÊci od stopnia trudnoÊci tego pytania,
mo˝e uzyskaç maksymalnie trzy punkty.
Osoba egzaminowana nie uzyskuje punk-
tów, gdy na pytanie zawarte w teÊcie nie
udzieli∏a odpowiedzi lub udzielona odpo-
wiedê jest nieprawid∏owa.

3e. Czas trwania egzaminu teoretycznego
ustala si´ na:
1) 30 minut — dla kategorii B prawa jazdy,
2) 20 minut — dla kategorii A, C lub D pra-

wa jazdy.

3f. Wynik egzaminu uznaje si´ za pozytywny,
je˝eli osoba egzaminowana uzyska∏a co
najmniej:
1) 34 z 40 pkt — w zakresie kategorii B pra-

wa jazdy,

2) 23 z 28 pkt — w zakresie kategorii A,
C lub D prawa jazdy.”,
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c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. Egzamin praktyczny polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym dla
kategorii:

a) B, C i D zadaƒ okreÊlonych w poz. 1 i 2
tabeli nr 1 za∏àcznika nr 14 do rozpo-
rzàdzenia oraz wybranych przez Ko-
misj´ dwóch zadaƒ egzaminacyjnych
okreÊlonych w poz. od 3 do 6 tego za-
∏àcznika,

b) A zadaƒ okreÊlonych w poz. 1, 6 i 7 ta-
beli, o której mowa w lit. a).

2) dokonaniu oceny prawid∏owoÊci wyko-
nanych zadaƒ egzaminacyjnych, przy za-
stosowaniu kryteriów okreÊlonych w ta-
beli nr 2 za∏àcznika nr 14 do rozporzàdze-
nia.

4b. Osoba egzaminowana uzyskuje negatyw-
ny wynik egzaminu praktycznego w zakre-
sie okreÊlonego rodzaju uprawnienia i eg-
zamin ten ulega przerwaniu, je˝eli:

1) dwukrotnie nieprawid∏owo wykona to
samo zadanie egzaminacyjne,

2) dwukrotnie nieprawid∏owo ustali ocen´
wykonanego zadania egzaminacyjnego,

3) w czasie wykonywania zadaƒ egzami-
nacyjnych dojdzie do zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego, spowo-
dowanego przez osob´ egzaminowanà.

4c. Osoba uzyskuje pozytywny wynik egzami-
nu praktycznego w zakresie okreÊlonego
rodzaju uprawnienia, je˝eli nie zachodzà
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4b.”;

9) w § 27 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) dokument poÊwiadczajàcy niekaralnoÊç wyro-
kiem sàdu lub orzeczeniem kolegium do spraw
wykroczeƒ za przest´pstwo lub wykroczenie
przeciwko bezpieczeƒstwu w ruchu drogo-
wym,

5) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w zakresie:

a) szkolenia podstawowego,

b) szkolenia dodatkowego, je˝eli rozszerza po-
siadany zakres uprawnieƒ egzaminatora,”;

10) w § 30:

a) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Legitymacj´ instruktora wydaje si´ na okres
wynikajàcy z terminów badaƒ, o których
mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, okreÊlajàc
w niej dat´ wa˝noÊci.

6. Datà wa˝noÊci legitymacji jest data:

1) ustalona przez starost´ stosownie do ter-
minów badaƒ, o których mowa w art. 122
ust. 2 ustawy, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3,

2) ukoƒczenia przez osob´ 57 roku ˝ycia, je-
˝eli data okresu 5-letniego ustalona zgod-
nie z pkt 1 by∏aby póêniejsza od tej daty, 

3) ukoƒczenia przez osob´ 66 roku ˝ycia, je-
˝eli data okresu 2-letniego ustalona zgod-
nie z pkt 1 by∏aby póêniejsza od tej daty.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przy przed∏u˝aniu wa˝noÊci legitymacji in-
struktora nauki jazdy starosta sprawdza,
czy instruktor podda∏ si´ w terminie ba-
daniu psychologicznemu okreÊlonemu
w art. 124 ust. 2 ustawy.”;

11) w § 31:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) B, C lub D i uprawnienia do kierowania po-
jazdami odpowiednio w zakresie prawa jaz-
dy kategorii B+E, C+E, D+E — uwa˝a si´ za
posiadajàcego uprawnienia do egzamino-
wania odpowiednio w zakresie prawa jazdy
kategorii B+E, C+E, D+E oraz kategorii T,”,

b) w ust. 5:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na okres wynikajàcy z terminów badaƒ,
o których mowa w art. 122 ust. 2 oraz
art. 124 ust. 2 ustawy, okreÊlajàc w niej
dat´ wa˝noÊci, którà jest data:
a) ustalona przez dyrektora oÊrodka eg-

zaminowania zgodnie z terminami ba-
daƒ, o których mowa w art. 122 ust. 2
i art. 124 ust. 2 ustawy, z zastrze˝eniem
lit. b), c) i d),

b) ukoƒczenia przez osob´ 57 roku ˝ycia,
je˝eli data okresu 5-letniego ustalona
zgodnie z lit. a) by∏aby póêniejsza od
tej daty, 

c) ukoƒczenia przez osob´ 66 roku ˝ycia,
je˝eli data okresu 2-letniego ustalona
zgodnie z lit. a) by∏aby póêniejsza od
tej daty,

d) w przypadku kiedy terminy nast´p-
nych badaƒ lekarskich i psychologicz-
nych sà ró˝ne, legitymacj´ wydaje si´
z terminem wa˝noÊci wynikajàcym
z badania wczeÊniejszego.”;

12) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

13) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

14) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) w § 1 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiada wiedz´ i umiej´tnoÊci okreÊlone

w charakterystyce absolwenta kursu po-
twierdzone pozytywnym wynikiem z egza-
minu wewn´trznego.”,
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b) w § 8 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zasad odnoszàcych si´ do rodzaju wykony-
wanego transportu: osób lub towarów oraz
dokumentów wymaganych w krajowym
i mi´dzynarodowym przewozie osób i towa-
rów,”, 

c) w § 9: 

— ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Liczb´ godzin zaj´ç teoretycznych i prak-
tycznych dla ka˝dej osoby podlegajàcej
szkoleniu podstawowemu ustala indywi-
dualnie prowadzàcy nauczanie, zwany
dalej „instruktorem”, przy czym:

1) liczba godzin dla zaj´ç teoretycznych
nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 30 godzin w zakresie kategorii A,
A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwo-
lenia,

b) 20 godzin w zakresie kategorii C,
C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E,
B+E,

2) liczba godzin dla zaj´ç praktycznych
nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 15 — przy kategorii B+E,

b) 20 — przy kategorii A, A1, C, C1,
C1+E, D1+E, T,

c) 25 — przy kategorii C+E lub D+E,

d) 30 — przy kategorii B, B1, D1 lub
pozwoleniu,

e) 60 — przy kategorii D,

3) wymogi, o których mowa w pkt 1, nie
dotyczà osób ubiegajàcych si´ o prawo
jazdy kategorii A, B, C lub D, je˝eli po-
siadajà prawo jazdy odpowiednio kate-
gorii A1, B1, C1 lub D1 albo zaÊwiad-
czenie o ukoƒczeniu kursu i uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu paƒ-
stwowego w zakresie prawa jazdy od-
powiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1.

2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna
szkolenie:

1) jednoczeÊnie w zakresie wi´cej ni˝ jed-
nej kategorii prawa jazdy, to okreÊlona
w ust. 1 pkt 1 liczba godzin zaj´ç teore-
tycznych ulega zmniejszeniu o 10 przy
ka˝dej kolejnej kategorii,

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 odpowied-
nio prawo jazdy kategorii D1 lub D,

b) zmniejszeniu o 20 — przy kategorii
D1 lub D, je˝eli posiada prawo jazdy
odpowiednio kategorii C1 lub C,

3) w zakresie kategorii A lub B prawa jaz-
dy, to okreÊlona w ust. 1 pkt 2 liczba
godzin zaj´ç praktycznych ulega
zmniejszeniu o 10, je˝eli osoba posia-
da prawo jazdy odpowiednio kategorii
A1 lub B1.”,

— w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) powinny uwzgl´dniaç jazd´ poza obsza-
rem zabudowanym lub na drogach o do-
puszczalnej pr´dkoÊci poruszania si´ po-
wy˝ej 70 km/h o ∏àcznym czasie nie krót-
szym ni˝:

a) 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,

b) 4 godziny, przy kategorii B, C1, C, T,
B+E, C1+E lub D1+E,

c) 10 godzin, przy kategorii D1, D,
C+E oraz D+E,

3) powinny byç prowadzone ∏àcznie na od-
cinku nie mniejszym ni˝ 50 km (z wyjàt-
kiem kategorii T) w czasie jednych zaj´ç,
je˝eli dotyczà jazdy, o której mowa
w pkt 2.”,

— dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Po przeprowadzonym szkoleniu instruk-
tor, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2,
przeprowadza egzamin wewn´trzny
zgodnie z zasadami okreÊlonymi dla eg-
zaminu paƒstwowego.”,

d) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 10 godzin, je˝eli osoba podlegajàca
szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyska-
∏a negatywny wynik z cz´Êci teoretycznej
egzaminu paƒstwowego,”,

e) w § 12 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Instruktor prowadzàcy zaj´cia praktyczne
nie mo˝e szkoliç jednoczeÊnie wi´cej ni˝
jednej osoby.”,

f) za∏àcznik nr 2 do programu szkolenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

15) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyk∏adowcami na kursie powinni byç w∏a-
Êciwi specjaliÊci, a dodatkowo przy realizacji
przedmiotów okreÊlonych w tabeli 1:
1) w poz. 4 — powinni posiadaç uprawnie-

nia instruktora lub egzaminatora w zakre-
sie obj´tym nauczaniem oraz wy˝sze wy-
kszta∏cenie,

2) w poz. 6 — powinni posiadaç uprawnie-
nia instruktora w zakresie obj´tym na-
uczaniem oraz co najmniej 3-letnià prak-
tyk´ w kierowaniu oÊrodkiem szkolenia
kierowców,

3) w poz. 7 — powinni posiadaç uprawnie-
nia instruktora w zakresie obj´tym na-
uczaniem od co najmniej 4 lat.”,
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*) Nale˝y uwzgl´dniç dodatkowo odpowiednià do zakresu nauczania s∏uchacza kursu liczb´ godzin zaj´ç okreÊlonà w tabe-
li nr 2,

c) tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:
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b) tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

Poz. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zaj´ç

teoretycznych praktycznych

1 2 3 4

1 Psychologia 10 —

2 Metodyka nauczania 50 —

3 Prawo o ruchu drogowym 30 —

4 Technika kierowania i obs∏uga pojazdu 20 —

5 Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego 16 —

6 Zasady prowadzenia oÊrodka szkolenia 12 —

7 Pedagogika 4 50*)

8 Razem 142 50*)

Poz. Zakres obj´ty nauczaniem Liczba godzin zaj´ç*)

1 2 3

1 Kat. A, A1 lub B1 10

2 Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1 + E, T lub po-
zwolenie 20

3 Kat. C+E, D+E 15

4 Kat. D 25

*) Podane wartoÊci odnoszà si´ do ka˝dej kategorii prawa jazdy oddzielnie;

16) dodaje si´ za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 4 do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Legitymacje instruktora nauki jazdy oraz eg-
zaminatora wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia zachowujà swojà wa˝noÊç
do dnia up∏ywu ich terminu wa˝noÊci, okreÊlonego
w tych legitymacjach.

2. Do szkoleƒ na kandydatów na kierowców i in-
struktorów nauki jazdy rozpocz´tych przed dniem wej-

Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

3. Zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandyda-
tów na kierowców lub motorniczych wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia za-
chowujà swojà wa˝noÊç. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 6, pkt 12—15,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 2334)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4

Tabela 1

Dziennik Ustaw Nr 232 — 16443 — Poz. 2334

Tabela 2

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie

1 Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca B A C D

2 Jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u B C D 

3 Parkowanie prostopad∏e (wjazd ty∏em — wyjazd przodem) B C D

4 Parkowanie prostopad∏e (wjazd przodem — wyjazd ty∏em) B C D

5 Parkowanie równoleg∏e (wjazd ty∏em — wyjazd przodem) B C D

6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu A B C D

7 Slalom (jazda po ∏ukach w kszta∏cie cyfry 8 i pomi´dzy 5 pacho∏kami) A

Poz.
Poz. 

zadania 
z tabeli 1

Kryteria

1 1 — dla kategorii A — podparcie motocykla na podpórce, zdj´cie z podpórki i przemiesz-
czenie go na odleg∏oÊç 5 m bez pomocy silnika,

— dla kategorii D — sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjÊç awaryjnych, wymaganego
wyposa˝enia,

— w∏aÊciwe ustawienie lusterek, fotela, zag∏ówków i zapi´cie pasów bezpieczeƒstwa
(je˝eli pojazd jest w nie wyposa˝ony),

— upewnienie si´ o mo˝liwoÊci jazdy,
— p∏ynne ruszenie

2 2 — pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 1 za∏àcznika nr 5 do instrukcji prze-
prowadzania egzaminów paƒstwowych,

— p∏ynna jazda pasem ruchu do przodu i ty∏u,
— nienaje˝d˝anie na linie ograniczajàce pas (pacho∏ki lub tyczki), 
— zatrzymanie pojazdu przed koƒcem i poczàtkiem pasa w odleg∏oÊci nie wi´kszej 

ni˝ 0,4 m od linii zatrzymania

3 3, 4 — pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 1 za∏àcznika nr 5 do instrukcji prze-
prowadzania egzaminów paƒstwowych,

— w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
— w czasie wykonywania zadania pojazd nie mo˝e naruszyç obrysem pojazdu linii

ograniczajàcych stanowisko (pacho∏ki lub tyczki) — kryterium nie dotyczy wykona-
nia zadania z poz. 4 w zakresie uprawnieƒ na kat. D,

— p∏ynne wykonanie parkowania, 
— pozycja pojazdu na stanowisku: wewnàtrz stanowiska

4 5 — pozycja poczàtkowa pojazdu okreÊlona w tabeli 1 za∏àcznika nr 5 do instrukcji prze-
prowadzania egzaminów paƒstwowych,

— w∏aÊciwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
— w czasie wykonywania zadania pojazd nie mo˝e naruszyç linii ograniczajàcych sta-

nowisko (pacho∏ki i tyczki) oraz najechaç na kraw´˝nik,
— p∏ynne wykonanie parkowania,
— pozycja pojazdu na stanowisku: wewnàtrz stanowiska

5 6 — przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnàç si´ wi´cej ni˝ 0,2 m, a silnik nie powinien
zgasnàç

6 7 — 5-krotny przejazd po ∏ukach w kszta∏cie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomi´dzy 5 pa-
cho∏kami bez podpierania si´ nogami, naje˝d˝ania na linie, potràcania pacho∏ków,

— upewnienie si´ o mo˝liwoÊci skr´cania


