Informacje o badaniach uczniów szkół zawodowych w zakresie uprawnień
do kierowania pojazdami zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1
stycznia 2019 roku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o kierujących pojazdami Minister Zdrowia został
zobligowany do wydania do 31 sierpnia 2019 r przepisów wykonawczych dostosowujących
rozporządzenie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Do tego czasu badania uczniów nie będą

wykonywane m. in. z powodu braku możliwości wystawienia właściwego orzeczenia lekarskiego –
brak wzoru druku.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w trakcie rekrutacji uczniów do
publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych i policealnych oraz na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, kandydaci będą przechodzili badania lekarskie, o których mowa w rozdziale 12 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Badania te będą przeprowadzane w przypadku gdy szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
Jeżeli szkoła prowadzi szkolenie w zakresie uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E to kandydaci do szkoły będą musieli przejść badania
psychologiczne w celu otrzymania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami.
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym
lub uprawnienia do kierowania tramwajem, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio
kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3
miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym
uprawnieniem. Niemniej zmiany wprowadzone 1 stycznia 2019 roku w ustawie o kierujących
pojazdami umożliwiają rozpoczęcie szkolenia przez uczniów wyżej wskazanych szkół wraz z
rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

W związku z powyższym w art. 75 ustawy o kierujących pojazdami ustawodawca wprowadził w
ustępie 1 dwa dodatkowe punkty - 7 i 8 dotyczące badań uczniów, o następującej treści:
„7) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej
kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania
pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;
8) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w
zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w
zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy
na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.”
Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego przeprowadzają badania na swój wniosek, natomiast
uczniowie są badani na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę.
Badania lekarskie, o których mowa powyżej przeprowadzane dla kandydatów, uczniów i słuchaczy
wykonuje się w ramach realizacji zadania służby medycyny pracy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Wykonanie tych badań w przypadku kandydatów do szkoły nie zwalnia z obowiązku przedstawienia
przez kandydata zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
W przypadku uczniów szkół kształcących w zakresie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
badania wynikające z art. 75 ust. 1 punkty 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami, przeprowadzają
lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych pracowników posiadający dodatkowo uprawnienia do
przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców.
Badania lekarskie uczniów finansowane są z budżetu samorządów wojewódzkich.

Ankietę o stanie zdrowia, w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, wypełnia
rodzic (należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem)
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu
określi, w drodze rozporządzenia

jednostki uprawnione do przeprowadzania badań uczniów i

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Badania psychologiczne.
W art. 82 ustęp 2 ustawy o kierujących pojazdami ustawodawca dodał dwa punkty - 3 i 4 o treści:
„2. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:
........................
3) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej
kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania
pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E;
4) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w
zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w
zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.”
Badania psychologiczne uczniów w zakresie psychologii transportu są finansowane przez organ
prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadzane dla kandydatów i
uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3, nie może być podstawą do wydania prawa jazdy.
Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu dla kandydatów i uczniów,
o których mowa art. 82 ust. 2 pkt 3, wydaje dyrektor szkoły.

W związku z wyżej wskazanymi zmianami w zakresie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o
kierujących pojazdami ustawodawca znowelizował również ustawę o transporcie drogowym
wprowadzając do art. 39b ustępy 1a i 1b o następującej treści:
„1a. 29 W przypadku kandydatów do szkoły oraz uczniów szkoły prowadzącej kształcenie w
zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o
której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), przewiduje przygotowanie do
uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania
pojazdem silnikowym, spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3, następuje również
na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 84
ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
1b. 30 W przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnego
kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla których podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje
przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1
pkt 3, następuje również na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia psychologicznego, o
którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”

