
Wypełnienie urzędowych 
formalności otwiera dro-
gę do skontaktowania się 
z ośrodkiem szkolenia kie-
rowców. Eksperci doradzają, 
aby przed dokonaniem osta-
tecznego wyboru przenali-
zować dostępne informacje 
o placówkach zajmujących 
się nauką jazdy. W tym celu 
można odwiedzić urząd 
miejski lub starostwo powia-
towe, gdzie udostępniane są 
dane o statystkach zdawal-
ności, a także ewentualnych 
nieprawidłowościach ujaw-
nionych podczas kontroli.
Dobrze jest też sięgnąć 
po rankingi publikowane  
w środkach masowego prze-
kazu albo najzwyczajniej 
w świecie popytać znajo-
mych lub skorzystać z me-
diów społecznościowych. 
Na pewno jednak nie warto 
wyłącznie stosować pro-
stego kryterium najniższej 
ceny. Drastyczne redukcje 
kosztów szkolenia prawdo-
podobnie bowiem odbiją się 
na jego jakości. Można też 
obejrzeć jaką infrastruktu-

rą dysponuje dany ośrodek, 
co bywa pomocne w podję-
ciu właściwej decyzji. Przed 
podpisaniem umowy oczy-
wiście trzeba ją przeczytać. 
A następnie czas już na zdo-
bywanie wiedzy i umiejęt-
ności…

ZAKRES KURSU
Uczestnicząc w szkoleniu 
podstawowym kursant 
powinien pozyskać wiado-
mości na temat bezpiecz-
nego kierowania pojazdem,  
a w szczególności dowie-
dzieć się ma: jak zachować 

ostrożność i właściwą po-
stawę w stosunku do in-
nych uczestników ruchu 
drogowego. Na wykładach 
pozna tajniki zasad zacho-
wania bezpiecznych odle-
głości pomiędzy pojazdami, 
przy uwzględnieniu jazdy 

w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, wszel-
kich porach dnia i nocy 
oraz po różnorodnych na-
wierzchniach jezdni. Pro-
wadzący zajęcia mają też 
przedstawić wpływ alko-
holu lub środka działające-

go podobnie do alkoholu, 
na postrzeganie sytuacji 
drogowych, podejmowa-
ne decyzje, czas reakcji lub 
zmianę zachowania kieru-
jącego pojazdem. Oprócz 
omówienia skutków przy-
jęcia używek, analizowany 
będzie też wpływ na pro-
wadzącego wahań jego sta-
nu emocjonalnego, a także 
zmęczenia.
Uczestnik kursu dowie się ja-
kie mogą być konsekwencje 
niedoświadczenia i nierzadko 
irracjonalnych zachowań na 
drodze innych uczestników 
ruchu takich jak np. piesi, ro-
werzyści czy dzieci. Program 
obejmuje prezentację zagro-
żeń związanych z ruchem 
drogowym i prowadzeniem 
pojazdów w pogorszonych 
warunkach widoczności. 
Przybliżone będą zasady ko-
rzystania z wyposażenia po-
jazdu związanego z zapew-
nieniem bezpieczeństwa 
jazdy oraz zasady użytkowa-
nia pojazdu, przewozu osób 
i rzeczy, z uwzględnieniem 
ochrony środowiska. DKJ
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WIZYTA 
W MAGISTRACIE
W urzędzie złożyć trzeba: 
wniosek o wydanie prawa 
jazdy, orzeczenie lekarskie, 
aktualne zdjęcie i mieć dowód 
osobisty albo paszport. 
Będzie też potrzebne ksero 
dotychczasowego prawa jazdy 
(dla osoby, która chce 
zdobyć uprawnienie 
na kolejną kategorię). 2

POD OKIEM 
INSTRUKTORA
Godzina zajęć w zakresie 
części teoretycznej, to tzw. 
godzina lekcyjna, która 
równa się 45 minutom. 
Natomiast podczas szkolenia 
praktycznego „godzina” 
określona w przepisach staje 
się tzw. godziną 
zegarową i trwa  
60 minut. 6

JAK ZDAĆ 
EGZAMIN?
Niezastosowanie się do 
znaku „zakaz wyprzedzania” 
oznacza negatywny finał 
egzaminu, tak jak wyprze-
dzanie z niewłaściwej strony, 
a także naruszenie zakazu 
wyprzedzania np. na przejaz-
dach rowerowych i 
bezpośrednio przed 
nimi. 8

DEBIUT 
ZA KIEROWNICĄ

CZEGO DOTYCZYĆ POWINNY ZAJĘCIA W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW

WIĘCEJ 
NA 

STRONIE 6



Drogę do otrzymania doku-
mentu uprawniającego do 
prowadzenia wybranego 
pojazdu rozpocząć trzeba 
od ustalenia, jakiej kategorii 
prawo jazdy będzie nam po-
trzebne. Pamiętać wówczas 
należy o wymaganym prze-
pisami minimalnym wie-
ku. Kolejny etap, to wizyta  
u lekarza, który wykonuje 
badania kierowców. Dane 
konkretnego specjalisty 

łatwo znaleźć w interne-
cie albo pozyskać w szkole 
nauki jazdy, gdyż zapewne 
mają tam rozeznanie odno-
śnie oferty najbliższych po-
radni lub gabinetów. 

BADANIE 
LEKARSKIE
Uprawniony lekarz pod-
czas badań może oczywiście 
uznać, że konieczne są do-
datkowe konsultacje u spe-

cjalisty lub psychologa albo 
zlecić przeprowadzenie 
pomocniczych badań dia-
gnostycznych. Ostatecznie 
powinien jednak stwierdzić 
brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania 
pojazdem. Wydaje wów-
czas stosowne orzeczenie 
(z przyczyn formalnych za-
interesowani wykonywa-
niem zawodu kierowcy po-
winni zadbać, aby nie było 

to „zaświadczenie”, lecz 
właśnie „orzeczenie”).
Orzeczenie lekarskie może 
też zawierać wynikające ze 
stanu zdrowia ograniczenia 
w zakresie terminu ważno-
ści prawa jazdy lub pojaz-
dów, którymi ma kierować 
osoba badana, ich wypo-
sażenia, oznakowania lub 
przystosowania bądź też 
wskazania dotyczące spe-
cjalnych wymagań wobec 
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osoby kierującej pojazdem.
Warto wiedzieć, że jeśli 
lekarz stwierdzi aktywną 
formę uzależnienia od al-
koholu lub środka działają-
cego podobnie do alkoholu, 
to w myśl ustawy osobie 
takiej nie wolno w ogóle 
wydać prawa jazdy.

NIEKIEDY 
TRZEBA 
DO PSYCHOLOGA

Ustawa o kierujących po-
jazdami wymaga też prze-
prowadzenia „badań psy-
chologicznych w zakresie 
psychologii transportu”, ale 
dotyczy to głównie osób 
ubiegających się o uzyska-
nie uprawnień w zakresie 
prawa jazdy takich katego-
rii jak: C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D i D+E lub upraw-
nień do kierowania tram-
wajem (pozostali to m.in. 



występujący o przywróce-
nie cofniętych uprawnień, 
pragnący kierować pojaz-
dami uprzywilejowanymi 
lub bankowymi, kandydaci 
na instruktorów bądź egza-
minatorów itd.).

PROFIL 
KANDYDATA 
NA KIEROWCĘ 
Następnym krokiem w dro-
dze do prawa jazdy, będzie 
złożenie wniosku w staro-
stwie powiatowym lub –  
w przypadku miasta na pra-
wach powiatu – w urzędzie 
miejskim. Administracja 
samorządowa przygotuje 
też i udostępni zaintereso-
wanemu profil kandydata 
na kierowcę (PKK). Zgodnie 
z przepisami jest to „zestaw 
danych identyfikujących 
i opisujących osobę ubie-
gającą się o wydanie do-
kumentu stwierdzającego 
posiadanie uprawnienia 
do kierowania pojazdami 
utworzony, udostępniany, 
aktualizowany i archiwizo-
wany w systemie teleinfor-
matycznym”.

ZESTAW 
DOKUMENTÓW
W urzędzie złożyć trzeba: 
wniosek o wydanie pra-
wa jazdy (można go pobrać 

ze strony internetowej  
i wypełnić w domu albo 
uzupełnić podczas wizyty  
w magistracie), orzeczenie 
lekarskie, aktualne zdjęcie, 
dowód osobisty albo pasz-
port. Będzie też potrzebne 
ksero dotychczasowego 
prawa jazdy (dla osoby, 
która uzyskała już prawo 
jazdy, lecz pragnie zdobyć 
uprawnienie na kolejną ka-
tegorię). W przypadku nie-
pełnoletnich potrzebna jest 
pisemna zgoda rodziców 
albo opiekuna prawnego 
(rodzic albo opiekun praw-
ny musi wyrazić zgodę na 
rozpoczęciu kursu i wyda-
nie prawo jazdy, a doku-
ment taki musi być podpi-
sać w obecności urzędnika). 
Wymagane jest też orzecze-
nie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psycholo-
gicznych do kierowania po-
jazdem, ale chodzi o prawo 
jazdy kategorii: C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D, D+E albo 
sytuację, gdy dana osoba 
została skierowana na ba-
dania psychologiczne.
Dokumenty można skła-
dać osobiście lub z wyko-
rzystaniem elektronicznej 
skrzynki podawczej, czyli 
bez wychodzenia z domu, 
ale trzeba mieć profil zaufa-
ny na platformie ePUAP lub 

bezpieczny podpis elektro-
niczny weryfikowany przy 
pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu,  
a część dokumentów należy 
dosłać pocztą tradycyjną.

DOBRE 
ZDJĘCIE
Aby załączone do wniosku 
zdjęcie o wymiarach: 35 x 
45 mm spełniało ustano-
wione przepisami wymogi 
musi być: kolorowe, aktu-
alne (fotografia powinna 
być wykonana nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku), 

wyraźne, ostre, wykona-
ne na jednolitym jasnym 
tle, powinno odwzorowy-
wać naturalny kolor skóry,  
a ponadto zasadniczo ma: 
„obejmować wizerunek od 
wierzchołka głowy do gór-
nej części barków, tak aby 
twarz zajmowała 70-80% 
fotografii, pokazywać wy-
raźnie oczy, zwłaszcza źre-
nice, i przedstawiającą oso-
bę w pozycji frontalnej, bez 
nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami, patrzą-
cą na wprost z otwartymi 
oczami nieprzesłoniętymi 
włosami, z naturalnym wy-

razem twarzy i zamknięty-
mi ustami”.

I MOŻNA 
SZUKAĆ SZKOŁY…
Po złożeniu dokumentów 
następuje weryfikacja 
wniosku, a także spraw-
dzenie, czy nie ma żadnych 
przeciwwskazań do tego, 
by osoba ubiegająca się o 
prawo jazdy podjęła szko-
lenie. Przeszkodą może 
być np. orzeczony zakaz 
prowadzenia pojazdów lub 
inne ograniczenie dotyczą-
ce kierowania pojazdami. 
Po wygenerowaniu profilu 

kandydata na kierowcę – 
zwykle po dwóch dniach 
roboczych –osoba ubie-
gająca się o prawo jazdy 
otrzyma jego numer. Ten, 
w połączeniu z numerem 
PESEL będzie stanowić 
klucz dostępu do PKK dla 
szkół jazdy i ośrodków eg-
zaminacyjnych. Numeru 
PKK nie należy ujawniać 
osobom i podmiotom, które 
nie uczestniczą w procesie 
szkolenia lub egzaminowa-
nia. Po otrzymaniu numeru 
PKK warto zastanowić się 
nad wyborem dobrej szkoły 
nauki jazdy. DJJ
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POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
NAKAZ UTRZYMYWANIA PRĘDKOŚCI

MINIMALNEJ 30 KM/H

DIAGNOSTYKA I FORMALNOŚCI



KAT. AM
Pierwszym dokumentem, 
który zdobyć może młody 
człowiek, po ukończeniu 
14 roku życia, to prawo jaz-
dy kat. AM. Uprawnia ono 
do jazdy motorowerem,  
a także tzw. czterokołow-
cem lekkim, czyli np. ma-
łym quadem. Tylko w Polsce 
można na podstawie prawa 
jazdy kat. AM prowadzić te 
pojazdy wraz z przyczepą.

KAT. A1
W wieku 16 lat istnieje już 
możliwość ubiegania się o 
kat. A 1. Takie prawo jazdy 
pozwala kierować motocy-
klem o pojemności skokowej 
silnika do 125 cm3, mocy do 
11 kW i stosunku mocy do 
masy własnej do 0,1 kW/
kg, motocyklem trójkołowy  
o mocy do 15 kW, a także po-
jazdami określonymi w kat. 
AM. Tylko w kraju można 
prowadzić powyższe pojaz-
dy połączone z przyczepą.

KAT. A2
Osoba pełnoletnia może 
podjąć próbę zdobycia pra-
wa jazdy kat A2, które daje 
uprawnienia do prowadze-
nia motocykla o mocy do 
35 kW i stosunku mocy do 
masy własnej do 0,2 kW/
kg (nie może on powstać 
w wyniku wprowadzenia 
zmian w pojeździe, którego 
moc przekracza dwukrot-
ność mocy tego motocykla), 
a także motocykla trójkoło-
wego o mocy do 15 kW oraz 
pojazdów z kategorii AM. 
Na drogach naszego kraju 
można z kat. A 2 powyższe 
pojazdy łączyć z przyczepą.

KAT. A
Kategoria, dobrze rozpozna-
walna także dla dojrzałych 
miłośników motoryzacji,  
uprawnia do prowadzenia 
każdego motocykla, a tak-
że pojazdów z kat. AM. Na 
terytorium Polski pojaz-
dy te mogą być połączone  

z przyczepą. Ale co istotne, 
o prawo jazdy kat. A może 
ubiegać się osoba, która 
ukończyła 24 lata. Chyba, 
że przynajmniej od dwóch 
lat ma prawko kat. A2, to 
wówczas może sięgnąć po 
kat. A po ukończeniu 20 lat.

KAT. B1
Szesnastolatek ma prawo 
prowadzić czterokołowca, 
czyli np. dużego quada lub 
mikrosamochód po uzy-
skaniu prawa jazdy kat. B1. 
Może też kierować pojazda-
mi z kat. AM.

KAT. B.
Najpopularniejsza katego-
ria prawa jazdy na samo-
chód osobowy uprawnia 
osobę pełnoletnią do pro-
wadzenia pojazdu samo-
chodowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t  
(z wyjątkiem autobusu i mo-
tocykla), zespołu pojazdów 
w postaci takiego właśnie 

pojazdu samochodowego 
połączonego z lekką przy-
czepą (czyli o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 
kg), a także przyczepą inną 
niż lekka, jeśli dopuszczal-
na masa całkowita zespołu 
tych pojazdów nie prze-
kracza 3,5 t oraz pojazdami  
z kat. AM.
Ponadto po zdaniu dodatko-
wego egzaminu praktycz-
nego i uzyskaniu dodatko-
wego wpisu w prawie jazdy 
(kat. B z kodem 96) można 
prowadzić zespół pojazdów 
złożony z pojazdu samocho-
dowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 t oraz 
przyczepy. Jednak łączna 
dopuszczalna masa całkowi-
ta całego zespołu nie może 
przekroczyć 4250 kg.
Można również, ale tylko 
i wyłącznie na terytorium 
RP, prowadzić ciągnik rol-
niczy, pojazd wolnobieżny 
(np. walec drogowy), zespół 
pojazdów złożony z ciągni-

ka rolniczego oraz lekkiej 
przyczepy (tej o dopuszczal-
nej masie całkowitej do 750 
kg), zespół pojazdów złożo-
ny z pojazdu wolnobieżne-
go oraz lekkiej przyczepy.
Jeśli zainteresowana osoba 
posiada prawo jazdy kat. 
B od co najmniej 3 lat, to 
może również prowadzić 
(ale też tylko w Polsce) mo-
tocykl o pojemności sko-
kowej silnika do 125 cm3, 
mocy do 11 kW i stosunku 
mocy do masy własnej do 
0,1 kW/kg lub też - i to jest 
nowość wprowadzona od 
22 grudnia 2018 roku – trój-
kołowiec, czyli kojarzoną  
z drogami USA trajkę, bę-
dącą połączeniem motoru  
z autem.

KAT. B+E
Osiemnastolatek uzyskują-
cy kat. B+E prowadzić może 
pojazd wskazany dla kat. B 
oraz przyczepę o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 

3,5 tony (a nie tylko przy-
czepy lekkiej jak w kat. B),  
a także – lecz tylko na tere-
nie kraju – zespół pojazdów 
złożony z ciągnika rolnicze-
go i przyczepy lub przyczep 
albo składający się z pojaz-
du wolnobieżnego i przy-
czepy lub przyczep.

KAT. C1
Przepisy zezwalają, aby 
osiemnastolatek ubiegał się 
o wydanie prawa jazdy kat. 
C1, które pozwala prowa-
dzić niewielką ciężarówkę,  
a więc pojazd samochodo-
wy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 
3,5 t, a zarazem nieprzekra-
czającej 7,5 t (z wyjątkiem 
autobusu). Można też kie-
rować takim autem wraz 
z przyczepą lekką, a także 
pojazdami określonymi dla 
prawa jazdy kat. AM oraz 
– tylko po polskich drogach 
– ciągnikiem rolniczym, 
pojazdem wolnobieżnym, 
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zespołem pojazdów złożo-
nym z ciągnika rolniczego  
i lekkiej przyczepy oraz  
z pojazdu wolnobieżnego 
oraz lekkiej przyczepy.

KAT. C1+E
Osoba pełnoletnia może 
też uzyskać prawo jazdy 
kat. C1+E pozwalające pro-
wadzić zespół pojazdów  
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej do 12 ton, który 
składa się z pojazdu, który 
ciągnie (pojazdy z kat. C1) 
oraz przyczepy, a ponadto: 
zespół pojazdów złożony 
z ciągnika rolniczego oraz 
przyczepy lub przyczep 
oraz złożony z pojazdu wol-
nobieżnego oraz przyczepy 
lub przyczep. Dwa ostatnie 
zespoły pojazdów – tylko do 
granicy państwa.

KAT. C
Po ukończeniu 21 lat moż-
na aplikować o pozyskanie 
prawa jazdy kat. C umoż-

liwiającego jazdę za kie-
rownicą ciężarówki, czyli 
pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej przekraczającej 3,5 
t (z wyjątkiem autobusu), 
ciężarówki z przyczepą lek-
ką, a także motorowerem 
i lekkim czterokołowcem 
oraz pojazdami określony-
mi w kat. C1, czyli ciągni-
kiem rolniczym, pojazdem 
wolnobieżnym, zespołem 
pojazdów złożonym z cią-
gnika rolniczego i lekkiej 
przyczepy oraz z pojazdu 
wolnobieżnego oraz lekkiej 
przyczepy.

KAT. C+E
Po ukończeniu 21 lat moż-
na zdawać egzamin na 
prawo jazdy kat. C+E, co 
w przypadku uzyskania 
wyniku pozytywnego, po-
zwala prowadzić zespół po-
jazdów złożony z pojazdu 
z kategorii C wraz z przy-
czepą. Dodatkowo tylko 

w kraju kierować można  
zespołem pojazdów złożo-
nym z ciągnika rolniczego 
oraz przyczepy lub przy-
czep lub składającym się 
z pojazdu wolnobieżnego 
oraz przyczepy lub przy-
czep.

KAT. D1
Po 21 roku życia rozważyć 
można zdobycie prawa jaz-
dy kat. D1. Dokument ten 
uprawnia do kierowania 
małym autobusem o dłu-
gości do 8 metrów, który 
konstrukcyjnie przeznaczo-
ny jest do przewozu mak-
symalnie 17 osób (łącznie  
z kierowcą),. Ponadto moż-
na prowadzić autobus taki 
z lekką przyczepą, pojazdy 
z kat. AM oraz tylko w Pol-
sce ciągnik rolniczy, pojazd 
wolnobieżny i zespół po-
jazdów w postaci: ciągnika  
z lekką przyczepą oraz po-
jazdu wolnobieżnego z lek-
ką przyczepą.

KAT. D1+E
W tym samym wieku co 
prawko kat. D1 (21 lat) moż-
na zdobyć uprawnienia kat. 
D1+E, co pozwala prowa-
dzić mały autobus (pojazd 
opisany w kat. D1) wraz  
z przyczepą. Co więcej, po-
siadacz kierować też wów-
czas może – ale tylko w kra-
ju – z ciągnikiem rolniczym 
lub pojazdem wolnobież-
nym z przyczepą lub przy-
czepami.

KAT. D
Po ukończeniu 24 lat można 
zdawać egzamin na prawo 
jazdy kat. D, uprawniają-
ce do prowadzenia auto-
busu. Osoba posiadająca 
ten dokument ma ponadto 
możliwość kierowania au-
tobusem z lekką przyczepą. 
Dodatkowo: motorowe-
rem, lekkim czterokołow-
cem, a także – wyłącznie 
na terenie Polski - ciągni-
kiem rolniczym, pojazdem 

wolnobieżnym i zespołem 
pojazdów: ciągnikiem rol-
niczym z lekką przyczepą 
oraz pojazdem wolnobież-
nym z lekką przyczepą.

KAT. D+E
W tym samym wieku co 
uprawnienia kat. D (24 lata) 
zdobyć można prawo jazdy 
kat. D+E pozwalające pro-
wadzić autobus z przyczepą. 
Dokument pozwala też kie-
rować zespołami złożonymi 
z: z ciągnika rolniczego albo 
pojazdu wolnobieżnego  
z przyczepą lub przyczepami.

KAT. T
Szesnastolatek ma prawo 
wystąpić o uprawnienia 
kat. T. Może wtedy pro-
wadzić ciągnik rolniczy 
(również z przyczepą lub 
przyczepami), pojazd wol-
nobieżny (także z przyczepą 
lub przyczepami) oraz czte-
rokołowiec lekki i motoro-
wer.

WIEK 
UPRAWNIONYCH
Przepisy wymagają, aby 
osoba, która nie ukończy-
ła 18 lat, a pragnie uzyskać 
prawo jazdy kategorii AM 
(od 14 lat), A1, B1 lub T (od 16 
lat) musi posiadać pisemną 
zgodę rodzica lub opiekuna.
Dla osób, które uzyskały kwa-
lifikację wstępną minimalny 
wiek do kierowania pojazda-
mi określonymi w prawie jaz-
dy kategorii: C i C+E wynosi 
18 lat a w prawie jazdy kat. D 
i D+E wynosi 21 lat
Ustawa o kierujących pojaz-
dami z 5 stycznia 2011 roku 
przewiduje ponadto, że należy 
mieć 21 lat, aby zostać motor-
niczym tramwaju. Trzeba też 
mieć 15 lat, aby powozić po-
jazdem zaprzęgowym. Jeździć 
rowerem można natomiast od 
10 lat, a rowerem wieloosobo-
wym lub rowerem lub wóz-
kiem rowerowym przewo-
żącym inną osobę od 17 roku 
życia. DJJ
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PRAWKO W PIGUŁCE

ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH 
KATEGORII

A1 – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM,

A2 – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM i A1,

A – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM, A1 i A2,

B1 – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM,

B – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii B1 i AM (po 3 latach też A1 i trójkołowce),

C1 – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM,

C – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM i C1,

D1 – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM,

D – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM i D1,

C+E – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii B+E, C1+E i T oraz D1+E i D+E w przypadku 

osób posiadających uprawnienia do kierowania 

pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1 i D,

D+E – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii B+E, D1+E i T,

B+E – daje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 

kategorii T.



Kursant poznać musi rów-
nież podstawy kodeksu 
ruchu drogowego, a w tym 
kwestie ograniczeń prędko-
ści, pierwszeństwa przejaz-
du, znaków i sygnałów dro-
gowych oraz dokumentów 
uprawniających do kierowa-
nia i używania pojazdu. Roz-
różniać też ma rodzaje dróg 
oraz identyfikować zagroże-
nia związane ze stanem ich 
nawierzchni.
Ważnym elementem szkole-
nia jest przekazanie wiedzy 
odnośnie procedur postępo-
wania w razie uczestnicze-
nia w wypadku drogowym 
oraz zasad udzielania pierw-
szej pomocy ofiarom wypad-
ku. Słuchacz kursu dowie się 
także jakie są zadania i kry-
teria oceny obowiązujące 
podczas egzaminu państwo-
wego w WORD.

GODZINY ZAJĘĆ
Obowiązujące przepisy 
stanowią, że czas trwania 
zajęć powinien odpowia-
dać przyjętemu programo-
wi szkolenia, ale w części 
teoretycznej nie może być 
krótszy niż:
•  30 godzin w zakresie pra-

wa jazdy kategorii A1, A2, 
A, B1, B, T – w tym co naj-
mniej 4 godziny w zakresie 
części teoretycznej szko-
lenia i ćwiczeń w zakresie 
udzielania pierwszej po-
mocy ofiarom wypadków 
drogowych,

•  20 godzin w zakresie pra-
wa jazdy kategorii B+E, C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, 
D+E,

•  10 godzin w zakresie pra-
wa jazdy kategorii AM.

Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 
13 lipca 2012 roku w sprawie 
szkolenia osób ubiegających 
się o uprawnienia do kiero-

wania pojazdami, instruk-
torów i wykładowców pre-
cyzuje ponadto, że czas zajęć 
w części teoretycznej może 
ulec zmianie w przypadku 
osób ubiegających się o pra-
wo jazdy kat. B, C lub D, je-
żeli posiadają one prawo jaz-
dy odpowiednio kat.: B1, C1 
lub D1 albo zaświadczenie 
o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku egzaminu państwo-
wego w zakresie prawa jaz-
dy odpowiednio kat. B1, C1 
lub D1. Podobnie jest w przy-
padku zainteresowanych 
prowadzeniem motocykli, 
czyli osób ubiegających się 
o prawo jazdy kat. A2, jeżeli 
posiadają prawo jazdy kat.
A1, a także ubiegających się 
o prawo jazdy kat. A, jeżeli 
posiadają uprawnienia kat. 
A1 lub A2.
Warto pamiętać, że godzina 
zajęć w zakresie części teo-
retycznej, to tzw. godzina 
lekcyjna, która równa się 45 
minutom. Natomiast pod-
czas szkolenia praktycznego 
„godzina” określona w prze-

pisach staje się tzw. godziną 
zegarową i trwa 60 minut.

NIEZBĘDNE 
UMIEJĘTNOŚCI
Celem szkolenia jest przy-
swojenie przez kursanta 
zasad przygotowania się do 
jazdy i sprawdzenia stanu 
technicznego podstawo-
wych elementów pojazdu 
odpowiedzialnych bezpo-
średnio za bezpieczeństwo. 
Osoby zdające na kategorie, 
które uprawniają do kiero-
wania pojazdem z przycze-
pą (czyli kat. B+E, C+E, C1+E, 
D+E, D1+E, T) muszą też po-
znać mechanizmy sprzęga-
nia i rozprzęgania pojazdu 
z przyczepą lub naczepą.  
W wyniku kursu trzeba 
umieć posługiwać się urzą-
dzeniami sterowania pojaz-
dem podczas jazdy i parko-
wania. Wiedzieć jak włączać 
się do ruchu, zajmować wła-
ściwą pozycję na drodze, 
respektować prawa innych 
uczestników ruchu oraz po-
rozumiewać się z nimi przy 

użyciu dopuszczalnych środ-
ków.
Niezbędne dla samodziel-
nego uczestnictwa w ru-
chu drogowym jest też 
bezpieczne wykonywanie 
wszelkich manewrów wy-
stępujących w różnych 
sytuacjach drogowych, ob-
serwowanie drogi i przewi-
dywanie rzeczywistych lub 
potencjalnych zagrożeń. 
Wiąże się z tym umiejętność 
skutecznego reagowania,  
w tym hamowania awa-
ryjnego, w przypadku po-
wstania takiego zagrożenia. 
Kursant dowie się, że mit  
o „jeździe wolnej, a więc bez-
piecznej” faktycznie trzeba 
między bajki włożyć, bo 
jeździć należy z prędkością 
nieutrudniającą ruchu i do-
stosowaną do warunków 
ruchu przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów 
kodeksu drogowego. Ele-
mentem szkolenia będzie 
też zachowanie środków 
ostrożności przy wysiada-
niu z pojazdu oraz wyko-
nywanie podstawowych 
czynności kontrolno-obsłu-
gowych tych mechanizmów 
i urządzeń pojazdu, które 
mają bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy.
W przyszłej karierze posia-
dacza prawa jazdy wyjąt-

kowo istotne mogą kiedyś 
okazać się nabyte podczas 
kursu umiejętności podej-
mowania działań w zakresie 
udzielenia przedlekarskiej 
pomocy ofiarom wypadków 
drogowych. Dla osób ubie-
gających się o uprawnienia 
do prowadzenia ciężarówek 
i autobusów przygotowa-
no dodatkowo dane m.in.  
o zasadach przewozu pasa-
żerów i towaru, korzystaniu 
z tachografu czy odczyty-
waniu map, a dla kandyda-
tów na motocyklistów garść 
informacji m.in. o środkach 
ochrony użytkownika jedno-
śladu (kask, rękawice, odzież) 
i czynnikach ryzyka takich 
jak np. studzienki kanaliza-
cyjne lub szyny tramwajowe.

CZAS 
NA PRAKTYKĘ
Po przeprowadzeniu zajęć  
w zakresie części teoretycz-
nej rozpoczyna się praktycz-
na nauka kierowania. Zgod-
nie z przepisami liczba godzin 
szkolenia praktycznego nie 
może być mniejsza niż:
•  6 – w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM,
•  15 – w zakresie prawa jazdy 

kategorii B+E,
•  20 – w zakresie prawa jaz-

dy kategorii A1, A2, A, C1, 
C1+E, D1+E lub T,

•  25 – w zakresie prawa jaz-
dy kategorii C+E lub D+E,

•  30 – w zakresie prawa jaz-
dy kategorii B1, B, C, D1,

•  60 – w zakresie prawa jaz-
dy kategorii D.

Oczywiście szczegółowy 
plan „lekcji za kierownicą” 
odpowiadać musi przyjęte-
mu planowi i predyspozy-
cjom konkretnego kursanta, 
ale przepisy precyzują, że za-
jęcia te powinny w zakresie 
prawa jazdy kategorii:
•  A1, A2, A lub B1 – uwzględ-

niać co najmniej 3 godziny 
jazdy poza obszarem zabu-
dowanym, w tym na dro-
gach o dopuszczalnej pręd-
kości powyżej 70 km/h,

•  B, B+E, C1, C, C1+E, D1+E 
lub T – uwzględniać co 
najmniej 4 godziny jazdy 
poza obszarem zabudowa-
nym, w tym na drogach  
o dopuszczalnej prędkości 
powyżej 70 km/h,

•  D1, C+E oraz D+E – uwzględ-
niać co najmniej 10 godzin 
jazdy poza obszarem zabu-
dowanym, w tym na dro-
gach o dopuszczalnej pręd-
kości powyżej 70 km/h,

•  D – uwzględniać co naj-
mniej 20 godzin jazdy poza 
obszarem zabudowanym, 
w tym na drogach o do-
puszczalnej prędkości po-
wyżej 70 km/h. DKJ

OPŁATY ZA EGZAMINY
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NAUKA BEZPIECZNEJ 
I SPRAWNEJ JAZDY

CZEGO DOTYCZYĆ POWINNY ZAJĘCIA W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW

DOKOŃCZENIE 

ZE  STRONY 1

KATEGORIA PRAWA JAZDY PEŁNA OPŁATA TEORETYCZNY PRAKTYCZNY

AM 170 zł 30 zł 140 zł
A,A1,A2 210 zł 30 zł 180 zł

B 170 zł 30 zł 140 zł
B1, C1, D1,T 200 zł 30 zł 170 zł

B+E 200 zł - 200 zł
C,D 230 zł 30 zł 200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E 245 zł - 245 zł
POZWOLENIE 155 zł 30 zł 125 zł



SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

W tej sytuacji kierujacy pojazdem 2 może wjechać na skrzyżowanie?

TAK            NIE
Znak ten oznacza zakaz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu?

TAK            NIE

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia  skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na którym ruchem  kieruje 
policjant. Zgodnie z  art. 5 ust. 2  Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 
128), polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo 
przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Pozycja kierującego ruchem poli-
cjanta wskazuje, że ruch otwory jest na drodze poprzecznej. Zatem zabrania się wjazdu 
kierującemu pojazdem nr 2 na to skrzyżowanie.

Odpowiedź: NIE
Zakaz zawracania określony znakiem B-23 zabrania kierującemu zawracania na od-
cinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Na zdjęciu 
widoczny jest znak zakazu B-24 „Koniec zakazu zawracania”, który oznacza odwołanie 
zakazu zawracania przed skrzyżowaniem. Oznacza to, że zawracanie na najbliższym 
skrzyżowaniu jest dozwolone.

Odpowiedź: NIE
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez prze-
jazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest 
on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Ponadto,  zgodnie z  art. 
28 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,   poz. 1260 z póź. zm.), 
kierującemu pojazdem zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz 
wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie 
zostało zakończone.

Odpowiedź: TAK
Rysunek przedstawia  skrzyżowanie równorzędne, nie występują na nim żadne zna-
ki ustalające pierwszeństwo przejazdu. Zatem należy odwołać się do Art. 25 ust. 1 
Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,   poz. 1260 z póź. zm.), gdzie kie-
rujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczegól-
ną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony,  
a jeżeli skręca w lewo, także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skrę-
cającemu w prawo. Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu powinna być następu-
jąca: najpierw pojazd Nr 1, potem pojazd Nr 3 i na końcu pojazd Nr 2.
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Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo  
przed pojazdem 3?

TAK            NIE
Czy możesz wjechać na przejazd kolejowy, jeśli szlaban nie został  

całkowicie podniesiony?

TAK            NIE
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NA KONIEC – EGZAMIN
Gdy kurs w ośrodku szkole-
nia kierowców dobiegł już 
końca i udało się zdać egzami-
ny wewnętrzne, należy umó-
wić termin egzaminu pań-
stwowego w WORD. Można 
jednego dnia zdać teorię i 
praktykę, albo osobno pod-
chodzić do tych sprawdzia-
nów. Przed przystąpieniem 
do egzaminu państwowego 
trzeba uregulować opłatę, a 
w momencie egzaminu mieć 
przy sobie dokument stwier-
dzający tożsamość.

25 MINUT 
TEORII
Część teoretyczna egzaminu 
weryfikacyjnego jest prze-
prowadzana w formie testu, 
z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego WORD, 
przy użyciu pytań składa-
jących się ze scenariuszy, 
wizualizacji i opisów. Trzeba 
udzielić prawidłowej odpo-
wiedzi na pytania wybierane 
losowo w tzw. czasie rzeczy-
wistym. Dobra odpowiedź 
jest tylko jedna, a liczba przy-
pisanych do niej punktów 
(od 1 do 3) zależy od jej zna-
czenia dla bezpieczeństwa. 
Część teoretyczna obejmuje: 
20 pytań z wiedzy podsta-
wowej. Na ich przeczytanie 
osoba egzaminowana ma 20 
sekund, po czym na udziele-
nie odpowiedzi „tak” lub „nie” 
kolejnych 15 sekund. Następ-
ny etap to 12 pytań z wiedzy 
specjalistycznej w zakresie 
poszczególnych kategorii pra-
wa jazdy, gdzie w 50 sekund 
trzeba wybrać właściwą z 
trzech zaproponowanych 
odpowiedzi (oznaczonych 
literami: A, B i C). Brak od-
powiedzi traktowany jest 
przez system jako odpowiedź 
błędna. Suma punktów moż-
liwych do uzyskania z części 
teoretycznej egzaminu pań-
stwowego wynosi 74, lecz 
zdobycie przynajmniej 68 
punktów oznacza wynik po-
zytywny. Czas trwania części 
teoretycznej egzaminu pań-
stwowego wynosi 25 minut.

PLAC 
MANEWROWY
Część praktyczna sprawdzia-
nu państwowego polega w 
zasadzie na udowodnieniu 
umiejętności zapanowania 
nad pojazdem podczas testów 
na placu manewrowym, a 
następnie wykonaniu zadań 
egzaminacyjnych w ruchu 
drogowym, zgodnie z prze-
pisami kodeksu i zasadami 
techniki kierowania. Naj-
pierw „zaliczyć” trzeba zada-
nia na plac manewrowym, 
gdzie po sprawdzeniu stanu 
technicznego podstawowych 
elementów pojazdów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego (kon-
kretne zadanie losuje system 
komputerowy, a może to być 
np. sprawdzenie poziomu 
oleju w silniku, płynu chło-
dzącego, płynu hamulcowego 
itd.) następuje uruchomienie 
silnika pojazdu, włączenie 
świateł odpowiednich do 
jazdy w ruchu drogowym, 
upewnienie się o możliwości 
jazdy, wykluczenie praw-
dopodobieństwa spowodo-
wania zagrożenia w ruchu 
drogowym i ocena sytuacji 
wokół pojazdu. Wykonanie 
tych czynności, to wstęp do 
płynnego ruszenia, a więc: 
zwolnienia hamulca postojo-

wego, jeśli jest uruchomiony 
oraz łagodnego puszczenia 
sprzęgła i zwiększenia obro-
tów silnika.
W zależności od kategorii pra-
wa jazdy różne są zestawy za-
dań na placu manewrowym. 
Zawsze liczy się opanowanie 
i precyzja. Np. przy ruszaniu 
z miejsca do przodu na wznie-
sieniu pojazd nie powinien 
cofnąć się o więcej niż 20 cm, a 
silnik nie może zgasnąć. Zasad-
niczo we wszystkich testach 
nie wolno najeżdżać na linie 
namalowane na nawierzchni 
ani potrącać umieszczonych 
tam „pachołów” lub tyczek. 
Lepiej zachować koncentrację, 
gdyż co prawda najechanie na 
linię pozwala podjąć jeszcze 
jedną próbę wykonania zada-
nia, a już przejechanie przez 
nią kończy egzamin, ale chyba 
nie warto ryzykować. Liczy 
się też właściwe sygnalizowa-
nie zamiaru zmiany kierunku 
jazdy. Udowodnienie, że oso-
ba egzaminowana potrafi wy-
konać podstawowe manewry, 
pozwala kontynuować egza-
min na drogach publicznych.

W RUCHU 
DROGOWYM
Wyjeżdżając po za bramę 
WORD, egzaminator zo-
bowiązany jest do ścisłego 

przestrzegania przepisów 
ustalających kryteria oceny 
postępowania osoby siedzą-
cej za kierownicą, które jest 
zresztą nagrywane przez 
kamery. Istnieje ujęty w mi-
nisterialnym rozporządzeniu 
katalog konkretnych błędów, 
zagrażających bezpośrednio 
życiu i zdrowiu, a zarazem 
powodujących przerwanie 
sprawdzianu, co jest równo-
znaczne z jego wynikiem ne-
gatywnym.
Wśród tych zachowań jest 
spowodowanie kolizji lub 
wypadku drogowego, ale też 
omijanie pojazdu, który je-
chał w tym samym kierun-
ku, lecz zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa 
pieszym. Kolejne „grzechy 
główne” to: wyprzedzanie 
na przejściu dla pieszych i 
bezpośrednio przed nim, nie-
ustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się 
na oznakowanym przejściu, 
nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu przechodzącemu 
na skrzyżowaniu przez jezd-
nię drogi, na którą wjeżdża 
osoba egzaminowana, nieza-
trzymanie pojazdu, w razie 
przechodzenia przez jezdnię 
osoby niepełnosprawnej, 
używającej specjalnego ozna-
czenia, lub osoby o widocz-

nym ograniczeniu spraw-
ności poruszania się, w celu 
umożliwienia jej przejścia, 
nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu podczas cofania lub 
włączania się do ruchu.
Oprócz zwracania uwagi na 
pieszych trzeba też – co oczy-
wiste – analizować sygnały 
i znaki drogowe. Egzamin 
natychmiast „oblewa” się 
bowiem też w przypadku 
niezastosowania się do: sy-
gnałów świetlnych, sygna-
łów i poleceń podawanych 
przez osoby uprawnione do 
kierowania ruchem drogo-
wym, sygnałów i poleceń 
podawanych przez osoby 
uprawnione do kontroli ru-
chu drogowego, a także nie-
zastosowanie się do znaków: 
„stop”, „zakaz wjazdu”, „zakaz 
skręcania w lewo”, „zakaz 
skręcania w prawo”, „nakaz 
jazdy”, „wskazujących do-
zwolone kierunki jazdy z 
pasa ruchu”, „linia podwójna 
ciągła”, „zakaz ruchu”.
Niepowodzenie egzaminu 
powoduje też nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu: 
na skrzyżowaniu, pojazdom 
szynowym, rowerzystom, 
podczas zmiany pasa ruchu, 
w razie przecinania się poza 
skrzyżowaniem kierunków 
ruchu lub torów jazdy po-
jazdów poruszających się 
po tej samej drodze, podczas 
włączania się do ruchu, pod-
czas cofania. Następny błąd 
kardynalny, to naruszenie 
zakazu zawracania. Warto 
wiedzieć, że zadania egza-
minacyjne wykonać trzeba 
prawidłowo, a to oznacza 
również, że z odpowiednią 
prędkością. Przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości o 
więcej niż 20 km/h przery-
wa sprawdzian. Tak samo 
zresztą jak nieupewnienie 
się o możliwości wyprze-
dzania, spowodowanie 
znacznego utrudnienia 
ruchu drogowego z powo-
du utraty panowania nad 
pojazdem. Uważać trzeba 
też podczas wyprzedzania. 

Niezastosowanie się do zna-
ku „zakaz wyprzedzania” 
oznacza negatywny finał eg-
zaminu, tak jak wyprzedza- 
nie z niewłaściwej strony,  
a także naruszenie zakazu 
wyprzedzania: na przejazdach 
rowerowych i bezpośrednio 
przed nimi, przy dojeżdżaniu 
do wierzchołka wzniesienia, 
na zakrętach oznaczonych 
znakami ostrzegawczymi, 
na skrzyżowaniach, na prze-
jazdach kolejowych i bezpo-
średnio przed nimi oraz na 
przejazdach tramwajowych  
i bezpośrednio przed nimi.
W trakcie egzaminu nie tyl-
ko wystrzegać się trzeba 
ekstremalnych wyczynów 
za kierownicą, lecz również 
udokumentować umiejęt-
ność zgodnego z przepisami 
uczestnictwa w ruchu dro-
gowym. Regulujące przebieg 
sprawdzianu rozporządzenie 
zawiera różnego rodzaju za-
dania, z którymi zmierzyć się 
musi osoba zdająca egzamin. 
Może ona m.in. przejeżdżać 
przez różnego rodzaju skrzy-
żowania bądź wykonywać 
manewry: wyprzedzania, 
omijania, wymijania, zmiany 
pasa ruchu, zawracania na 
skrzyżowaniu czy zmiany 
kierunku jazdy w prawo lub 
w lewo.
Uzyskanie wyniku pozy-
tywnego ze sprawdzianu 
praktycznego powoduje 
uzupełnienie profilu PKK o 
dane na temat egzaminu pań-
stwowego. Następnie profil 
jest odsyłany do administra-
cji samorządowej. Potem 
trwa produkcja dokumentu. 
Wreszcie już można prawo 
jazdy odebrać w urzędzie 
komunikacji magistratu albo 
otrzymać przesyłką na adres 
domowy. Ważne jest jednak, 
aby posługiwać się prawem 
jazdy dopiero od momentu, 
gdy jest już w naszym posia-
daniu. Pozytywnie zdany eg-
zamin nie zastępuje bowiem 
wydania „prawka” kierowcy, 
o czym niektórzy niestety za-
pominają.  DAR

SKUPIENIU PODCZAS MANEWROWANIA TOWARZYSZYĆ POWINNA KONCENTRACJA 
W TRAKCIE JAZDY PO MIEŚCIE


