
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r.

Poz. 1356

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lipca 2019 r.

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

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 
i 1287) 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. z 2017 r. poz. 250 i 293 oraz z 2018 r. poz. 970 i 1938) wpro-
wadza się następujące zmiany:
1) w § 1:

a) w pkt 3 wyrazy „art. 75 ust. 1 pkt 3–5” zastępuje się wyrazami „art. 75 ust. 1 pkt 3–5, 7 i 8”,
b) w pkt 7 uchyla się lit. a;

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy, są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), właściwe ze względu na siedzibę szkoły.”;

3) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uprawnionego lekarza:

a)  w przypadku osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 ustawy – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, 
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób,

b)  w przypadku kandydatów, uczniów lub słuchaczy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy – woje-
wódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły;”;

4) w § 13 uchyla się pkt 1 i 2;
5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tytule dodaje się odnośnik w brzmieniu:

„1)   w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.), oświadczenie wypeł-
nia rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, 1078 i 1287).”;

6) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez 
okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 19 lipca  2019 r. (poz. …) 

 

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/pkt 7/pkt 8*) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 341, 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 i lokalu) 

 

 

Stwierdzam 

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, 

c) [ ] C1, C1+E, C, C+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****)  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 19 lipca 2019 r. (poz. 1356)

WZÓR
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…....................................................................... 

Termin następnego badania ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………….                                       
                      (podpis i oznaczenie uprawnionego lekarza*****))  

  

POUCZENIE: 
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: 
a) do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, 

o której mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
b) do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę szkoły kandydata, 

ucznia lub słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami; 

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:  
*)  Niepotrzebne skreślić. 
**)  Zaznaczyć właściwe poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa 

jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie określa się żadnej kategorii w ramach grupy 
kategorii prawa jazdy, przy której został zamieszczony znak X. 

***) Dotyczy jedynie przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami. 

****) 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 „/”. 

*****) Pieczątka albo imię i nazwisko, numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy, numer prawa wykonywania 
zawodu.  

******) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym. 
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