
Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, eg-
zaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujà-
cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.
Nr 217, poz. 1834) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 70 dodaje si´ § 70a w brzmieniu:

„§ 70a. Do dnia 9 kwietnia 2006 r. zadania egzami-
nacyjne dla kategorii C, C1, D, D1, C+E,
C1+E, D+E, D1+E, B+E i T okreÊlone w ta-
beli 9 i 10 za∏àcznika nr 5 do niniejszego
rozporzàdzenia mogà byç wykonywane na
stanowiskach o wymiarach okreÊlonych
w tabeli 1 za∏àcznika nr 5 do za∏àcznika nr 8
do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkole-
nia, egzaminowania i uzyskiwania upraw-
nieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruk-
torów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150,
poz. 1681, z 2003 r. Nr 110, poz. 1048
i Nr 232, poz. 2334 oraz z 2005 r. Nr 42,
poz. 406).”;

2) § 74 otrzymuje brzmienie:

„§ 74. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
10 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem § 19 pkt 4,
§ 21 oraz § 30 ust. 3 pkt 7 i ust. 4 pkt 7, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 10 kwietnia
2006 r.”; 

3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, wzór „Ksià˝-
ka ewidencji osób szkolonych”, na stronie 1 w ob-
jaÊnieniach pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rubryki 2—5 i 11 wype∏nia si´ w dniu rozpocz´-
cia przez osob´ szkolenia, a 6—10 odpowied-
nio po wydaniu jej zaÊwiadczenia o ukoƒcze-
niu kursu lub po zakoƒczeniu szkolenia,”;

4) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia:

a) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zabrania si´ wyznaczania osób innych ni˝
okreÊlone w ust. 3 do wykonywania czynno-
Êci zwiàzanych z obs∏ugà informatycznych
Êrodków technicznych.”,

b) w § 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nale˝y tak dobraç, aby nat´˝enie ruchu
(w godzinach szczytu) na elementach drogi
okreÊlonych w poz. 1—5 tabeli 7 nie by∏o
mniejsze ni˝ 400 pojazdów na godzin´ na je-
den pas ruchu; nie dotyczy egzaminów pro-
wadzonych w zakresie prawa jazdy katego-
rii T;”,

c) w § 12:

— w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) negatywny wynik egzaminu praktyczne-
go, je˝eli:

a) dwukrotnie nieprawid∏owo wykona∏a
to samo zadanie egzaminacyjne,

b) zachodzà okolicznoÊci, o których mo-
wa w § 30 ust. 4 pkt 1—6 i ust. 5 pkt 1
rozporzàdzenia.”,

— ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trakcie egzaminu przeprowadza si´
sprawdzenie odpowiednio umiej´tnoÊci
wykonania wszystkich zadaƒ, o których
mowa w § 9, wype∏niajàc odpowiednio
arkusz przebiegu egzaminu praktyczne-
go okreÊlony we wzorze nr 7.”;

5) w za∏àczniku nr 17 do rozporzàdzenia w tabeli 1:

a) w poz. 7, 10 i 13 kolumna „Kategorie” otrzymu-
je brzmienie:

„B C D”,

b) poz. 14 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
9 stycznia 2006 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 5 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ
przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

———————
1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U.
Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.
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Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymi-

jania,
b) zmiany pasa ruchu i kierunku

jazdy w lewo, prawo oraz za-
wracania,

B C D


