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Prawo jazdy 
 

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania: 

1) Czterokołowcem. 

2) Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem 

oraz czterokołowcem lekkim). 

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: 

1) Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej DMC 

nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla. 

2) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dmc nieprzekraczającej 

3,5 tony oraz przyczepy lekkiej. 

3) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dmc nieprzekraczającej 

3,5 tony oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dmc zespołu tych 

pojazdów nie przekracza 4250kg. Wymienionym zespołem 

pojazdów, pod warunkiem, że przekracza 3,5 tony dmc kierować 

może osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, 

potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96). 

KOD 96 – wyjaśnienie: 

Coraz częściej dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony nie jest wystarczająca 

dla tych kierowców, gdyż chcieliby oni przewozić nieco cięższe przyczepy 
lub mają do dyspozycji cięższe niż standardowe osobówki auta. Co mogą 

zrobić w takiej sytuacji? Pierwsze, co przychodzi na myśl, to wyrobienie 
prawa jazdy kategorii B+E. Jest to jednak nieco kosztowna inwestycja, gdyż 

osoba taka musi podejść zarówno do kursu praktycznego jak i egzaminu 
państwowego. Koszt kursu na tą chwilę to około 1000-1500 zł, natomiast 

egzaminu 200 zł. 

Czymś, co umożliwia przekroczenie tej dopuszczalnej wagi 3500 kg zestawu 

samochodu z przyczepą, jest prawo jazdy kategorii B z kodem 96. Jest to 
tak jakby dodatek do kategorii B, nie wymagający dodatkowego szkolenia 

z zakresu wiedzy i umiejętności. Aby wyrobić prawo jazdy B z kodem 
96 wystarczy podejść do egzaminu praktycznego, którego koszt na 

chwilę obecną wynosi 170 zł. Jest to więc dużo niższa kwota i atrakcyjna 
opcja dla tych kierowców, którym zależy jedynie na nieznacznym, ale 

prawnie wymaganym, poszerzeniem swoich uprawnień. 

4) Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 

5) Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem 

złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. 
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6) Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 

cm3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg 

– w przypadku osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co 

najmniej 3 lat. 

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania: 

1) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o DMC nieprzekraczającej 

3,5 tony i przyczepy, przy czym DMC ciągniętej przyczepy nie może 

przekraczać 3,5 tony. 

2) Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą 

(przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). 

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami: 

1. 16 lat – w przypadku prawa jazdy kategorii B1. 

2. 18 lat – w przypadku prawa jazdy kategorii B i B+E. 

 

Wydawanie praw jazdy 

 

Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Międzynarodowe prawo jazdy jest 

wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za 

opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy 

jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności 

krajowego prawa jazdy. 

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: 

a) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami 

odpowiedniej kategorii; 

b) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kierowania pojazdem; 

c) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej 

kategorii; 

d) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy 

odpowiedniej kategorii; 

e) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że: 

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 

185 dni w każdym roku kalendarzowym: 
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- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo 

-   z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi 

osobiste, albo 

• przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 

względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na 

swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo 

 

• przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 

względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania 

o określonym czasie trwania, albo 

• przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym 

państwie studia lub naukę w szkole; 

Prawo jazdy nie może być wydane osobie: 

a) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę 

uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

b) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie 

obowiązywania tego zakazu; 

c) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i 

zakresie obowiązywania tej decyzji; 

d) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania 

pojazdem silnikowym; 

e) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało 

zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte 

- w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia 

uprawnienia; 

f) której prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie UE zostało 

wymienione na krajowe, w związku z jedną z okoliczności wskazanych 

w art.97Prawo o ruchu drogowym np. z postępowaniem prokuratora 

o zatrzymaniu prawa jazdy; 

g) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy                         

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa 

jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika 

polskiego krajowego prawa jazdy. 
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W przypadku kategorii B1, B i B+E, prawo jazdy wydawane jest na okres 

15 lat. Może on być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. Okres 

ważności prawa jazdy jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, 

za opłatą, oraz po opłaceniu opłaty ewidencyjnej, w formie wymiany prawa 

jazdy. 

Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do 

kierowania pojazdami 

Prawo jazdy może zostać zatrzymane lub cofnięte. Przez zatrzymanie 

prawa jazdy rozumiemy czasowe pozbawienie danej osoby uprawnień do 

kierowania pojazdami w drodze decyzji administracyjnej starosty albo 

postanowienia sądu bądź prokuratora. Faktycznego zatrzymania samego 

dokumentu może natomiast dokonać policjant albo inspektor transportu 

drogowego podczas prowadzenia kontroli drogowej. Do czasu 

rozstrzygnięcia przez właściwy organ, uprawnienia wynikające z tego 

dokumentu są zawieszone. 

1) Policjant lub inspektor transportu drogowego zatrzyma prawo jazdy 

za pokwitowaniem w razie: 

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie 

nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego 

nieczytelność, 

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, 

d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, 

e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie 

lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, 

f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia 

pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami, 

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za 

naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania 

skierowania na kurs reedukacyjny 

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od 

dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za 

naruszenie przepisów ruchu drogowego (w takiej sytuacji policja 

zawnioskuje też o cofnięcie prawa jazdy), 

i) uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub 

wykroczenie, za które (na podstawie kodeksy wykroczeń lub 



5 
 

kodeksu karnego) może być orzeczony zakaz prowadzenia 

pojazdów, 

j) przewożenia większej liczby osób niż liczba miejsc określona               

w dowodzie rejestracyjnym (o więcej niż 2 osoby w przypadku 

samochodu osobowego), 

k) gdy kierujący prowadzi pojazd niewyposażony w blokadę 

alkoholową, jeżeli jest ona wymagana, 

l) przekroczenia przez kierującego (za wyjątkiem działań wstanie 

tzw. wyższej konieczności np. w celu ratowania życia) 

dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze 

zabudowanym (w tym przypadku dokument zatrzymywany jest na 

okres 3 miesięcy). Kierowcy, który pomimo zatrzymania prawa 

jazdy prowadzi pojazd grozi wydłużenie zatrzymania prawa jazdy 

do 6 miesięcy (w takiej sytuacji dalsze łamanie prawa zakazu 

prowadzenia pojazdów będzie skutkować cofnięciem prawa jazdy). 

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny 

zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia 

zatrzymania prawa jazdy upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania 

prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia 

kwalifikacji. 

Cofnięcie prawa jazdy polega z kolei na całkowitym pozbawieniu 

kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami. Taka osoba ma możliwość 

ponownego uzyskania prawa jazdy (o ile nie będzie objęta sądowym 

zakazem prowadzenia pojazdów) na takich zasadach, jak osoby ubiegające 

się o prawo jazdy po raz pierwszy – włącznie z koniecznością odbycia 

szkolenia. 

Starosta cofnie prawo jazdy w przypadku: 

a) stwierdzenia istnienia przeciwskazań zdrowotnych lub 

psychologicznych do kierowania pojazdem, 

b) stwierdzenia utraty przez kierującego kwalifikacji,  

c) niezgłoszenie się kierowcy we wskazanym terminie na egzamin 

państwowy o którym mowa wyżej, 

d) przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia 

wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za 

naruszenie przepisów ruchu drogowego 

e) orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów. 

 


