PRAWO JAZDY
Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo
tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku
wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły,
której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten
wynosi 12 miesięcy. Do egzaminu można przystąpić następnego dnia po ukończeniu
wymaganego wieku.
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
a. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
b. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
c. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
d. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w całej Polsce;

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze
względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od
co najmniej sześciu miesięcy
Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd
samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z
przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej
silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
•

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nie
przekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

•

pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5
tony;

•

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Kategoria B+E. uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu
określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa
całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą
(przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół
pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.
Kategoria B1 prawa jazdy uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym
pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem
motocykla.
Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
Kategoria C1, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub
pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria D+E, prawa jazdy uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z
autobusu i przyczepy.
Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub
pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria D1+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w
kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej
pojazdu ciągnącego.
Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą
(przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się
o uprawnienia kategorii T musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku przystępowania do
egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców.

Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w
nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby
kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.
Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne prawo
jazdy wydane przez:
państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo
członkowskie EFTA
(Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym)
a) państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym (Wiedeń, 8 listopad 1968
b) państwo nie wymienione w pkt 1 - którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem
określonym w Konwencji (a)) - okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego
pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Jest wydawane za opłatą przez starostę, na podstawie ważnego krajowego prawa jazdy na
okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego
prawa jazdy. Opłata za wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35,50 zł.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ
Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym
zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych
odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
C1, C1+E, C i C+E
D1, D1+E, D i D+E
1.
Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne,
przeprowadzanych w formie:
A. zajęć szkolnych dla uczniów - w szkole, jeżeli w programie nauczania jest przewidziane
uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy
albo
B. kursu kwalifikacyjnego - w ośrodku szkolenia
2.
Kierowca obowiązany jest co 5 lat - począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji
zawodowej (poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej), ukończyć szkolenie
okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
Szkolenie może odbywać się w jednej z form:
A. kursu okresowego
B. cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.
Wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie świadectwa Kwalifikacji Zawodowej
wymaga również przedłożenia:
1. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy
2. orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Wpis do prawa jazdy dokonywany jest przez ustawowo uprawniony organ, na pisemny
wniosek kierowcy – na podstawie przedłożonej kopii:
- Świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo
świadectwa zawodowej potwierdzającego ukończenia szkolenia okresowego
- orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy
- orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
Opłata za wymianę wynosi 100,50 zł.

