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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 21 marca 2019 r.

        Znak sprawy: DTD-5.054.3.2019

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 29479 posła Mirosława Suchonia, w sprawie możliwego paraliżu systemu 
szkolenia i egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców przedstawiam następującą informację.

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych 
w tych sprawach. W przedmiotowym rozporządzeniu planowane są między innymi zmiany dotyczące 
sposobu przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w tym także rozważane jest 
dopuszczenie do użytkowania podczas części praktycznej egzaminu państwowego pojazdów wyposażonych 
w niektóre systemy wspomagające jazdę, w szczególności w czujniki parkowania.

Warto wskazać, że Ministerstwo Infrastruktury jest zaangażowane w międzynarodowe prace studyjne 
dotyczące zasad i sposobu wykorzystania systemów wspomagających jazdę na egzaminach państwowych 
na prawo jazdy. Z dotychczasowych prac wynika, że znakomita większość krajów Unii Europejskiej podobnie 
jak Polska nie dopuszcza do użytkowania podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdów 
wyposażonych w systemy wspomagania jazdy takie jak, czujniki pola martwego, systemy wspomagania 
ruszania pod górę, tempomaty i tempomaty adaptacyjne czy systemy automatycznego parkowania. 
Jednakże w związku z dynamicznym rozwojem tych systemów trwa dyskusja nad umożliwieniem 
dopuszczenia pojazdów wyposażonych w te systemy do użytku podczas części praktycznej egzaminu 
państwowego. Wiąże się to jednak z szerszym problemem związanym przede wszystkim z brakiem unifikacji 
w sposobie działania i uruchamiania poszczególnych systemów u różnych producentów pojazdów. 
W przypadku dopuszczenia pojazdów wyposażonych w różne systemy należy także opracować zasady 
przeprowadzania egzaminów państwowych w oparciu o takie pojazdy. W szczególności będzie trzeba 
opracować zasady oceny przez egzaminatora umiejętności kandydata na kierowcę świadomego 
i bezpiecznego korzystania z poszczególnych systemów wspomagających jazdę. 

Pragnę wskazać, że obecnie trwają prace nad zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. W przedmiotowym rozporządzeniu planowane są między innymi zmiany dotyczące pojazdów 
do szkolenia i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C, C+E i D, D+E w zakresie wprowadzenia 
możliwości korzystania podczas egzaminu z nowoczesnych pojazdów wyposażonych w automatyczna lub 
zautomatyzowaną skrzynię biegów i konieczności przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii 
C+E zestawem ciągnik siodłowy z naczepą.

Podsumowując należy wskazać, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad umożliwieniem wykorzystania 
systemów wspomagających jazdę podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, jednak mając na 
uwadze brak unifikacji ich sposobu działania, zastosowanie w obecnym czasie może być jedynie w 
ograniczonym zakresie. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego kupując pojazdy powinny rozważyć 
możliwość zakupu pojazdów wyposażonych w jak najmniejszą liczbę systemów wspomagających jazdę, 
a w przypadku ich zamontowania powinny opracować metody pozwalające na ich dezaktywację lub 
uniemożliwienie korzystania z nich przez osoby egzaminowane.



Należy także mieć na uwadze, że ww. systemy są montowane w nowo sprzedawanych, nowoczesnych 
i relatywnie drogich pojazdach. Kandydaci kierowców uzyskujący uprawnienia do kierowania pojazdami to 
zwykle osoby młode i rzadko posiadające środki finansowe pozwalające im na zakup pojazdów 
wyposażonych w nowoczesne systemy wspomagania jazdy. Statystycznie rzecz biorąc osoby takie kupują 
sprawne ale leciwe pojazdy, które nie są wyposażone w większość dostępnych systemów. Brak umiejętności 
jazdy bez wykorzystania systemów może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym zarówno dla tych osób jak 
i dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też możliwość wykorzystania systemów 
wspomagających jazdę podczas części praktycznej egzaminu państwowego należy wprowadzać z dużą 
ostrożnością.

Z poważaniem,
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Podsekretarz Stanu
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