
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 1062

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumen-
tów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osobie, o której mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub § 9 ust. 1 pkt 9, która została skierowana na bada-
nie lekarskie, psychologiczne lub kurs reedukacyjny, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje 
profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub 
zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.”;

2) w § 10 w ust. 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  data ważności prawa jazdy – najpóźniejsza z dat określonych w rubryce data ważności uprawnienia dla 

poszczególnych kategorii prawa jazdy;”,

b) w pkt 10:
– w lit. a wyrazy „lit. b–d” zastępuje się wyrazami „lit. b–f”,
– po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e)  w przypadku gdy osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kate-
gorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T przedstawi ko-
lejne orzeczenie lekarskie dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, w którym data 
kolejnego badania jest krótsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – za datę stosowaną do określenia daty ważności wszystkich 
uprawnień przyjmuje się datę wcześniejszą,

f)   w przypadku prawa jazdy wydawanego na podstawie wymiany zagranicznego dokumentu stwierdzają-
cego uprawnienia do kierowania pojazdami – za datę ważności uprawnień poszczególnych kategorii 
prawa jazdy przyjmuje się datę ważności danego uprawnienia do kierowania pojazdami określoną na 
wymienianym zagranicznym dokumencie lub datę 15 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy 
kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub datę 5 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy 
kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E, w przypadku jeżeli daty ważności określone w zagranicznym do-
kumencie prawa jazdy są dłuższe niż 15 lat dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub 
dłuższe niż 5 lat dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;”;

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2418 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 728, 957 
i 1039.
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3) w § 30 w ust. 3 wyrazy „3 czerwca 2018 r.” zastępuje się wyrazami „poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań 
technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach 
określonych w art. 100aa–100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1260, z późn. zm.3)), określony w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Osobie, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 
która została skierowana na badanie lekarskie, psychologiczne lub kurs reedukacyjny, właściwy organ wydający prawo 
jazdy lub pozwolenie generuje, do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wpro-
wadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, profil kandydata na kierowcę po 
dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu 
reedukacyjnego.

§ 3. 1. Wnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków złożo-
ne i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za spełniające wymagania niniejsze-
go rozporządzenia.

2. Dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, pod 
warunkiem dołączenia do wydawanej decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami pouczenia w brzmieniu 
określonym niniejszym rozporządzeniem, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przeka-
zywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia  
9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, oraz

2) § 1 pkt 3 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2018 r.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 
650 i 957.
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	D2018000104501
	Ustawa
	z dnia 10 maja 2018 r.
	o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym  oraz niektórych innych ustaw )
	Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 106i:
	a) § 1 otrzymuje brzmienie:
	„§ 1. Asesorów sądowych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na czas nieokreślony, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.”,

	b) użyte w § 2 i 3 w różnym przypadku wyrazy „Minister Sprawiedliwości” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”,
	c) uchyla się § 7,
	d) § 8 otrzymuje brzmienie:
	„§ 8. Asesor sądowy pełni obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia objęcia stanowiska asesorskiego.”,

	e) uchyla się § 9;

	2) w art. 106k w § 2 uchyla się pkt 1.

	Art. 2. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847 i 848) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
	„b) kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych;”;

	2) w art. 37:
	a) w § 1 uchyla się zdanie drugie,
	b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:
	„§ 1a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zasięga opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej opinię w...
	§ 1b. Sporządzając opinię, o której mowa w § 1a, Krajowa Rada Sądownictwa bierze pod uwagę interes wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes społeczny, w szczególności racjonalne wykorzystanie kadr Sądu Najwyższego lub potrzeby wynikające z obciążenia...

	c) w § 3:
	– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
	„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania opinii Krajowej Rady Sądownictwa, o której mowa w § 1a, albo upływu terminu na przekazanie tej o...

	– dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
	„W przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego Sądu Najwyższego po ukończeniu wieku, o którym mowa w § 1, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania.”;



	3) w art. 89:
	a) § 1 otrzymuje brzmienie:
	„§ 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w spraw...
	1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub
	2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub
	3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego
	– a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.”,

	b) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w § 1, a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby m...


	4) w art. 94 § 2 otrzymuje brzmienie:
	„§ 2. Jeżeli skarga nadzwyczajna dotyczy orzeczenia zapadłego w wyniku postępowania, w którego toku orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spr...

	5) w art. 115:
	a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
	„§ 1a. Skarga nadzwyczajna od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, które uprawomocniło się przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może być wniesiona przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepisu art....

	b) § 2 otrzymuje brzmienie:
	„§ 2. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 89 § 1, a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia narus...



	Art. 3. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 33a:
	a) w ust. 11 wyrazy „Ministrowi Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Krajowej Radzie Sądownictwa”,
	b) dodaje się ust. 14 i 15 w brzmieniu:
	„14. Krajowa Rada Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia listy, o której mowa w ust. 1, i informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, może zgłosić sprzeciw wobec mianowania egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na ase...
	15. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14, albo uchylenia uchwały Krajowej Rady Sądownictwa wyrażającej sprzeciw, Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie na stanowisk...


	2) w art. 33b:
	a) w ust. 9 wyrazy „Ministrowi Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Krajowej Radzie Sądownictwa”,
	b) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
	„10. Krajowa Rada Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia listy, o której mowa w ust. 3, i informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, może zgłosić sprzeciw wobec mianowania egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej na ...
	11. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, albo uchylenia uchwały Krajowej Rady  Sądownictwa wyrażającej sprzeciw, Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie egzaminowa...



	Art. 4. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389 i 848) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 3 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
	„2a) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych;”;

	2) po art. 44a dodaje się art. 44b w brzmieniu:
	„Art. 44b. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę zawierającą wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym wraz z uzasadnieniem. Do uchwały dołącza się dokumentację postępowania w sprawie.”.


	Art. 5. Oświadczenia, o których mowa w art. 37 § 1 oraz art. 111 § 1 ustawy zmienianej w art. 2, nierozpatrzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie prze...
	Art. 6. 1. Do skarg nadzwyczajnych wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 89 § 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.
	2. Do skarg nadzwyczajnych wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisu art. 115 § 1a ustawy zmienianej w art. 2 nie stosuje się.
	Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
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