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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 
kierowania pojazdami 

Autor   Minister Infrastruktury 

Projekt z dnia 7 lipca 2022 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd -------------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Przemysław Matysiak 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§ 1 
 

§ 1 projektu powinien brzmieć: 
 „W rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
24 lutego 2016 r. (…)” 

Zmieniane rozporządzenie nosi tytuł: 
„Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
24 lutego 2016 r. w sprawie 
wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do 
kierowania pojazdami” i zostało 
opublikowane w Dz. U. z 2016 r.  
poz. 231 ze zm. 

  

2.  

§ 1 pkt 2 lit. a (dot. 
zmian w § 9 ust. 1 
pkt 13 lit. c tiret 
trzecie 
rozporządzenia) 

Przepis powinien brzmieć: „w ust. 1 
w pkt 13 w lit. c tiret czwarte 
otrzymuje brzmienie (…)” 

Tiret trzecie rozporządzenia dotyczy 
kopii posiadanego prawa jazdy. 
Natomiast tiret czwarte projektu 
dotyczy kopii świadectwa 
kwalifikacji zawodowej. 
Zatem wydaje się, że zamiarem 
projektodawców jest zmiana § 9 ust. 
1 pkt 13 lit. c tiret czwarte, a nie 
tiret trzecie. 

  



  2 
 

3.  

§ 1 pkt 2 lit. b (dot. 
zmian w § 9 ust. 7 
rozporządzenia) 

Proponuje się doprecyzowanie 
projektowanego § 9 ust. 7 pkt 2 
poprzez dodanie, czy dowód 
potwierdzający uprzednie 
wykonywanie pracy na stanowisku 
kierowcy ma być oryginałem, kopią, 
dokumentem prywatnym, 
urzędowym, a także, że powinien 
być przedłożony organowi w języku 
polskim lub w oryginale (jeśli został 
sporządzony w języku obcym) wraz  
z tłumaczeniem przysięgłym na język 
polski 

Przepis w zaproponowanym 
brzmieniu nie precyzuje czy dowód 
ma być oryginałem, kopią, 
dokumentem prywatnym, 
 czy urzędowym, a także, że 
powinien zostać przedłożony 
organowi  w języku polskim lub wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

  

4.  
Uzasadnienie, str. 
6, wers 2 i 7 

Uwaga tożsama jak w pkt 1 powyżej    

5.  
Uzasadnienie, str. 
6, wers 25 

Uwaga tożsama jak w pkt 2 powyżej    

6.  

Uzasadnienie, str. 
7, fragment 
dotyczący 
uzasadnienia 
zmiany w § 9 ust. 7 

Uwaga tożsama jak w pkt 3 powyżej    

7.  

OSR, str. 1, rubryka 
dot. nazwy 
projektu 

Uwaga tożsama jak w pkt 1 powyżej    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


