
Poz. 1294

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 
i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 
poz. 937) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Orzeczenia psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).



  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 3 lipca 2019 r. (poz. …) 

WZÓR 

 
……………………………………………   
             (określenie pracowni psychologicznej*))  

 

 

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ... 

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie: 

a) art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a/ lit. b/ lit. c/ pkt 2/ pkt 3/ pkt 4 lit. a/ lit. b/ lit. c/ pkt 5**), 

b) art. 82 ust. 2 pkt 3/ pkt 4**) 

– ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 

i 1287) 

 
u Pana/Pani**) .................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 

nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość ……...……..………………………………………………………….  

zamieszkałego (-ej) ........................................................................................................................... 
                                (miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) 

 

 

stwierdzam brak/istnienie**) przeciwwskazań psychologicznych do kierowania: 

1) pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii: 

a) [ ] AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, 

b) [ ] C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; 

2)  [ ] tramwajem**). 

 

 

Termin ważności orzeczenia psychologicznego***) …...................................................................... 

 

……………………………..                            …………………………..………………………… 
               (data wystawienia)                                          (informacje o uprawnionym psychologu oraz jego podpis****)) 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 3 lipca 2019 r. (poz. 1294)

WZÓR



  

POUCZENIE: 
1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia 

psychologicznego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego – za 
pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego 
badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby badanej.**) 

2. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.**) 

 
 
 
 
Objaśnienia:  
      *) Należy podać następujące dane: 
 –  nazwa i adres pracowni psychologicznej, 
 –  numer wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, o którym mowa 

w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, albo do ewidencji jednostek, 
o której mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy, oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego odpowiednio rejestr albo 
ewidencję, 

 –  numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada. 
    **) Niepotrzebne skreślić. 
  ***) Orzeczenie jest wydane na okres, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami. 
****) Należy podać: 
  –  imię i nazwisko uprawnionego psychologa, 
 –  numer wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego ewidencję. 




