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BARTOSZ ARŁUKOWICZ 

Minister Zdrowia 

Zwrócił się dc mnie Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o podjęcie 
interwencji w sprawie pilnej nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 ze zm.), załączając apel Nr 
4/ll/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2011 r. w tej 
materii. 

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, rozporządzenie to w swoim 
obecnym kształcie narusza zasadę poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji 
RP. Wątpliwości budzi zgodność z delegacją ustawową załączników Nr 4a i Nr 4b do 
rozporządzenia, które określają sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę 
oraz chorej na padaczkę, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami. Szczególnie rażące z punktu widzenia zasad 
techniki prawodawczej są przepisy załącznika Nr 4a ust. 2 oraz załącznika Nr 4b ust. 4 
rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami lekarz, który podczas wykonywania 
zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy, 
przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii albo przypadek wystąpienia 
napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, 
niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo 
jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do 
kierowania pojazdami. 

Zarzutom zawartym w niniejszym apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
trudno odmówić racji. Kwestionowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 
stycznia 2004 r. wydane zostało na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), zamieszczonego 
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w rozdziale 4 działu IV ustawy, zatytułowanym „Sprawdzanie stanu zdrowia i 
predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami". Artykuł ten nie zawiera 
upoważnienia do uregulowania w rozporządzeniu sposobu oceny stanu zdrowia osoby 
chorej, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami (załącznik Nr 4a i Nr 4b do cytowanego rozporządzenia) oraz 
ustalenia przypadków kiedy lekarz, powinien powiadomić organ wydający prawo jazdy 
o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych osoby do kierowania 
pojazdami, a także nałożenia na lekarza obowiązku powiadamiania tego organu. 

Podkreślić wypada, że z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), która w 
art. 125 pkt 10 lit. j uchyla powołany rozdział 4 działu IV ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Nowa ustawa, w art. 81 ust. 1, przewiduje wydanie 
rozporządzenia określającego szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania 
lekarskiego kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 
Stosownie jednak do art. 137 ust. 1 powołanej ustawy, dotychczasowe przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w nowej ustawie, nie 
dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej 
sprawie. 


