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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.
Poz. 2247

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A ZD RO WI A 1)
z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców2)

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155,
z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) obturacyjnego bezdechu podczas snu;”;

w § 5 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
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2)

„4a) obturacyjnego bezdechu podczas snu – określa załącznik nr 5a do rozporządzenia;”;

3)

w § 11 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,”;

4)
5)

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

w załączniku nr 3 do rozporządzenia część II. Stan narządu równowagi otrzymuje brzmienie:
„W każdym przypadku wymagana jest czynnościowa sprawność układu równowagi oraz brak zaburzeń widzenia
spowodowanych uszkodzeniami narządu równowagi, potwierdzone prawidłowymi wynikami prób statyczno-dynamicznych.”;

6)
7)

załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
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8)

po załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 5a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

1)

2)

3)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2014/85/UE z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniającej
dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 1045, 1273, 1327 i 1893.
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w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części 5. Badanie narządu słuchu i równowagi tabela Badanie narządu równowagi otrzymuje brzmienie:

Oczopląs samoistny:
Próby statyczno-dynamiczne:
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9)
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obecny

nieobecny

(wpisać nazwę wykonanych prób)
(wpisać wynik każdej wykonanej próby – prawidłowa/nieprawidłowa)

Badania dodatkowe

Wynik badania

§ 2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949)
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

ww
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Minister Zdrowia: K. Radziwiłł
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 2247)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU

Lp.

2

3

Korekcja

4

Rozpoznawanie barw

Pole widzenia

5

Ubiegające się o wydanie lub
posiadające prawo jazdy kate1
gorii AM, A1, A2, A, B1, B,
B+E lub T

Widzenie
obuoczne
nie mniej niż
0,5 po korekcji

Bez ograniczeń:
okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod
warunkiem dobrej
tolerancji i adaptacji do korekcji

Niewymagane rozpoznawanie barw

Widzenie stereoskopowe

6

7

Obuoczne pole
widzenia powinno
wynosić co najmniej 120°, a jego
zakres powinien
wynosić co najmniej 50° na lewo
i na prawo oraz 20°
w górę i w dół;
w obrębie kąta 20°
od punktu fiksacji
nie powinny występować żadne ubytki
pola widzenia**)

W przypadku stwierdzenia jednooczności
można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi
warunkami:
1) ostrość wzroku oka widzącego wynosi
nie mniej niż 0,5 z korekcją;
2) pole widzenia oka widzącego powinno
wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej
50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę i w dół; w obrębie kąta 20° od
punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia**);
3) od powstania jednooczności lub diplopii upłynęło co najmniej 12 miesięcy
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1

Ostrość
wzroku

Osoby

Widzenie
zmierzchowe i
wrażliwość na
olśnienie
Wrażliwość na
kontrast*)
8

Badanie niewymagane***)

1

–4–

2

3

Ubiegające się o wydanie lub
posiadające: prawo jazdy kate2 gorii C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E lub pozwolenie
na kierowanie tramwajem
Występujące o zezwolenie na
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym
3
wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia
Podlegające badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo
4 art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Objaśnienia:

Bez ograniczeń:
okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod
warunkiem dobrej
tolerancji i adaptacji do korekcji;
dopuszczalna korekcja w granicach:
±8,0 D

5

Prawidłowe
rozpoznawanie barwy:
czerwonej,
zielonej,
żółtej

6

Obuoczne pole
widzenia powinno
wynosić co najmniej 160°, a jego
zakres powinien
wynosić co najmniej 70° na lewo
i na prawo oraz 30°
w górę i w dół;
w obrębie kąta 30°
od punktu fiksacji
nie powinny występować żadne ubytki
pola widzenia**)
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O których mowa w art. 34
ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4
5 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami

Oka lepiej
widzącego
nie mniej niż
0,8 i oka
gorzej widzącego nie
mniej niż
0,1 po korekcji

4
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Prawidłowe

Poz. 2247
8

Prawidłowe

*)

Brak odchyleń w zakresie badania zmierzchowego jest równoznaczny z prawidłowym wynikiem badania wrażliwości na kontrast.

**)

Wymagane badanie pola widzenia – orientacyjne; w przypadku stwierdzenia jaskry lub zmian zwyrodnieniowych siatkówki jest wskazane wykonanie badania pola widzenia perymetrycznie.

***)

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie należy wykonać, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe lub jest po laserowej korekcji wad
wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego; w przypadku zaburzeń widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie możliwe jest określenie ograniczeń
w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia, o których mowa w art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
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Załącznik nr 2

1. Określenie:
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE OBTURACYJNEGO BEZDECHU
PODCZAS SNU

1) obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej – oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub

spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) wynoszącą między 15 a 29 oddechów, z uwzględnieniem nadmiernej senności dziennej;

2) obturacyjny bezdech podczas snu w postaci ciężkiej – oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub spły-

cenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) równą lub przekraczającą 30 oddechów, z uwzględnieniem nadmiernej senności dziennej.
2. W przypadku osoby:

1) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,

2) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

3) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym,

4) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości
pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

5) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
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pojazdami

– u której podejrzewa się obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej kieruje się

na specjalistyczne badanie lekarskie. Do czasu potwierdzenia lub wykluczenia powyższego rozpoznania
można orzec istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
3. W przypadku osoby:

1) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
2) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

3) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym,

ww

4) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości
pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

5) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami

– u której rozpoznano obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, można orzec

brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana przedstawi opinię lekarza prowadzącego leczenie potwierdzającą wdrożenie leczenia i przestrzega zaleceń lekarskich w zakresie
zapobiegania senności oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie.
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4. W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1,
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B, B+E lub T, która leczy się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub
ciężkiej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem, że

podlega co trzy lata kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia poziomu zgodności z leczeniem oraz
konieczności dalszego leczenia.
5. W przypadku osoby:

1) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym,

3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości
pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami

– która leczy się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej,

orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem, że podlega co rok

kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia poziomu zgodności z leczeniem oraz konieczności dal-
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szego leczenia.
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Załącznik nr 3
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WZÓR

................................................................................

........................................

(oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)

(miejscowość, data)

ORZECZENIE LEKARSKIE nr .........../(rok) ..............

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1/ pkt 2/ pkt 3/ pkt 4/ pkt 5*)
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.)
u Pana/Pani ..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość .....................................................................................................................................................
zamieszkałego (-łej).................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

w.
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1. Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, do których jest wymagane:
1) prawo jazdy kategorii**):
a) [ ] AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,
b) [ ] C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
2) [ ] pozwolenie na kierowanie tramwajem**).
2. Ograniczenie w zakresie:
1) pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);
2) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***).

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ww

.................................................................................................................................................................................

Termin następnego badania ..............................................................................

.......................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)
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POUCZENIE:
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1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem

uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio****):

1) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;

2) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do:

a) Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

b) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
c) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
d) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e) Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni albo
f) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

2. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Objaśnienia:

**)

***)

Zaznaczyć właściwe poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa
jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie skreśla się żadnej kategorii w ramach grupy
kategorii prawa jazdy, przy której został umieszczony znak X.
Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem „/”.

Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

ww

****)

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 4

l.g
ov
.pl

WZÓR

................................................................................

........................................

(oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)

(miejscowość, data)

ORZECZENIE LEKARSKIE nr .........../(rok) ..............

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.)

u Pana/Pani ..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość .....................................................................................................................................................
zamieszkałego (-łej).................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

1. Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub prze-
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wożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii**):

1) [ ] A1, A2, A;

2) [ ] B1, B, B+E;

3) [ ] C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

2. Ograniczenie w zakresie:

1) pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);

2) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***).

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ww

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Termin następnego badania ..............................................................................

.......................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)
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POUCZENIE:
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1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem

uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio****):

1) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;

2) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do:

a) Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

b) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
c) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
d) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e) Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni albo
f) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

2. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Objaśnienia:

**)

***)

Zaznaczyć właściwe poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa
jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie skreśla się żadnej kategorii w ramach grupy
kategorii prawa jazdy, przy której został umieszczony znak X.
Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem „/”.

Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

ww

****)

Niepotrzebne skreślić.
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