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Maj^c na uwadze brzmienie art. 122 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
kierujqcych pojazdami (Dz. U. Nr 30. poz. 151, z pozn. zm.), zgodnie z ktorym wojewoda
sprawuje nadzor pod wzgl^dem legalnosci nad wykonywaniem przez starost? zadari
m.in. w zakresie wydawania uprawnieri do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
w zwi^zku z pojawiaj^cymi si^ problemami z uzyskiwaniem lych uprawnieri przez
kierowcow zespolow ratownictwa medycznego, uprzejmie informuj^, ze w swielle z art. 131
ust. 1 ustawy o kierujqcych pojazdami osob?, ktora w ramach stosunku pracy, wykonywanej
dziaialnosci gospodarczej. pelnionej sluzby lub wykonywanej funkcji, uprawniona byla do
kierowania pojazdem w dniu wejscia w zycie ustawy, tj. w dniu 19 stycznia 2013 r., uznaje
si^ za spelniaj^c^ wymagania, o ktorych mowa w:
1) art. 106 ust. 1 pkt 3 (uzyskala orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku
przeciwwskazari odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do kierowania
pojazdem uprzywilejowanym) — do korica waznosci orzeczenia lekarskiego
i psychologicznego wydanych na podstawie przepisow ustawy z dnia 20 czerwca
J997 r. — Prawo o ruchu drogowym;
2) art. 106 ust. 1 pkt 4 (ukoriczyia kurs dla kierujqcych pojazdami uprzywilejowanymi)
— jezeli przed dniem wejscia w zycie ustawy o kierujqcych pojazdami uzyskala
uprawnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ustawy
- Prawo o ruchu drogowym.
Stosownie do art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujqcych pojazdami, ww. osoba jest
obowiqzana w okresie 6 miesi^cy od dnia wejscia w zycie ustawy wymienic zaswiadczenie
wydane w trybie art. 95a ustawy - Prawo o ruchu drogowym na zezwolenie na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym.
Majqc na uwadze powyzsze, uprzejmie wyjasniam, ze osoby, ktore w dniu
wejscia w zycie ustawy o kierujqcych pojazdami hyly uprawnione do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym (posiadaly stosowane zaswiadczenie), mogq wymienic posiadane
zaswiadczenie, bez koniecznosci uczestnictwa w kursie dla kierujqcych pojazdami
uprzywilejowanymi, na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

W swietle art. 135b ustawy o kierujqcych pojazdami, w stosunku do jednostek,
0 ktorych mowa w:
1) art. 109 ust. 5 i 6 uxlawy o kierujqcych pojazdami;
2) art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
3) art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wykonujqcych zadania
specjalistycznymi srodkami transportu sanitamego, o ktorym mowa w art. 161ba
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowolnej finansowanych
ze srodkow publicznych
- warunki okreslone w art. 106 ust. 1 pkt 4 (ukonczenie kursu dla kierujqcych pojazdami
uprzywilejowanymi) oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3 (przedlozenie staroscie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu dla kierujqcych pojazdami uprzywilejowanymi do wydania
zezwolenia) oraz usl. 4 (przedlozenie staroscie zaswiadczenia o ukoiiczeniu kursu
uzupefniajqcego dla kierujqcych pojazdami uprzywilejowanymi do rozszerzenia
zakresu zezwolenia) stosuje si? od dnia 4 stycznia 2016 r.
Majqc na uwadze powyzsze, nalezy wyjasnic, ze kierowca zespolu ratownictwa
medycznego, ktory ubiega si^ o dokumenty uprawniajqce do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym, do wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym sklada kopi? orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku
przeciwwskazah odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym oraz kopi? dowodu uiszczenia oplaty za zezwolenie. Ze wzgl^du na fakt.
ze zwolnienie z obowiqzku ukoriczenia kursu dla kierujqcych pojazdami uprzywilejowanymi
dotyczy okreslonych w art. 135b ustawy o kierujqcych pojazdami jednostek (zgodnie
z brzmieniem nadanym przez ustaM'^ z dnia 24 maja 2013 r. o zmianic ustawy o kierujqcych
pojazdami oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 700)), kierowcy z tych jednostek, w tym
kierowcy zespolow ratownictwa medycznego, w celu uzyskania zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym nie sa obowiazani uczestniczyc w kursie dla kierujqcych
pojazdami uprzywilejowanymi i nie muszq rowniez przedktadac staroscie dokumentow
potwierdzajqcych ukonczenie ww. kursu. Do wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym lub rozszerzenie jego zakresu zalqczajq dodatkowo dokument
wyslawiony przez pracodawc? potwierdzajqcy zatrudnienie na stanowisku kierowcy pojazdu
uprzywilejowanego.
Ze wzgl^du na coraz cz^sciej pojawiajqce si? problemy w wydzialach komunikacji
z wydawaniem zezwoleri na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowcow
zespolow ratownictwa medycznego, zwracam si? z uprzejmq prosbq o przeslanie tej
informacji do wszystkich starostow i prezydentow miast znajdujqcych si? na obszarze
dzialania kazdego wojewody.
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Rozdzieinik:
1. Pan Aleksander Skorupa, Wojewoda Dolnoslqski
2. Pani Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. Pani Joianta Szolno-Koguc, Wojewoda Lubelski
4. Pan Jerzy Ostrouch, Wojewoda Lubuski
5. Pani Joianta Chelmiriska, Wojewoda Lodzki
6. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski
7. Pan Jacek ICozlowski, Wojewoda Mazowiecki
8. Pan Ryszard Wilczyriski, Wojewoda Opolski
9. Pani Malgorzata Chomycz-Smigielska, Wojewoda Podkarpacki
10. Pan Maciej Zywno, Wojewoda Podlaski
11. Pan Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski
12. Pan Zygmunt Lukaszczyk, Wojewoda Slqski
13. Pani Bozentyna Palka-Koruba, Wojewoda Swi^tokrzyski
14. Pan Marian Podziewski, Wojewoda Warminsko-Mazurski
15. Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski
16. Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski

