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dotyuzące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 |ipca 2014 r. W sprawie badań

|ekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ikierowców

(Dz- U. poz- 949)' zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego.

Wskazać na|eży, iŻ kwestię przeprowadzania badań |ekarskich osób ubiegajqcych się

o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcóW oraz opłat za przedmiotowe badania

regu|ujq przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(Dz. U. z 2014 r. poz- 600, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia

W sprawie badań |ekarskich osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania

pojazdami i kierowców wydanego na podstawie ań' 8,l ww' ustawy'

Zgodnie z $ 13 ww. |ozpofqdzenia' opłata za badanie |ekarskie osób ubiegajqcych się

o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wynosi 200 zł i obejmuje badanie,

W zakresie o którym mowa w s 4 rozporzadzenia, a także z|ecane przez uprawnionego

|ekaza konsu|tacje specja|istyczne i badania diagnostyczne, o których mowa

w $ 6 rozpozqdzenia.

Jednocześnie stosownie do $ 4 ust. 1 ww. rozporzqdzenia, zakres badania |ekarskiego

obejmuje ocenę stanu zdrowia osoby badanej w ce|u stwierdzenia istnienia |ub braku
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w odniesieniu do:

1) nazqdu wzroku;

2) narządu słuchu i równowagi;

3) układu ruchu;

4) układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
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5) układu neruowego, w tym padaczki;

6) czynnoŚci nerek;

7) cukrzycy, przy uwzg|ędnieniu wyników badania poziomu g|ikemii;

8) stanu psychicznego;

9) objawów wskazujących na uza|eżnienie od a|koho|u |ub jego nadużywanie;
,10) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do

a|koholu |ub ich nadużywanie;

1,l) stosowania produktów |eczniczych mogących mieć wpływ na zdo|ność do

kierowania pojazdami;

12) innych poważnych zabuęeń stanu zdrowia, które mogą stanowió zagrożenie

w sytuacji kierowania pojazdami.

W zwiqzku z powYższym, biorąc pod uwagę obowiązujące W pŻedmiotowym zakresie
przepisy, opłata za badanie |ekarskie jest obligatoryjna i nie powinna być zmieniana
przez |ekaŻa pŻeprowadzającego badania.

Ponadto zaznaczyć na|eżLy, Że Minister Zdrowia nie jest organem właściwym do
przeprowadzania kontroli nad prawidłowością pobierania opłat za badania |ekarskie

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcóW, jak również

nie moŹe ingerować w wysokość ich pobierania.

W pzedmiotowej ustawie, w myś| ań. 80 ust. 1 ustawy, marszałek województwa

sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań |ekarskich i wydawaniem orzeczeń

lekarskich do kierowania pojazdem.

Konsekwencją dyspozycji ust. 1 są wyrażone W ust. 2 uprawnienia kontrolne marszałka

WojewÓdztwa. W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa
pzeprowadza kontro|ę w zakresie:

1) wykonywania badań |ekarskich,

' 2) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,

3) wydawanych ozeczeń.
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