SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator
(aneks do wydania II.)
Informacja o wejściu w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 250 ze zm.).

W dniu 9 października 2018 r., ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
4 października 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1938) – zwane dalej
rozporządzeniem zmieniającym.
Rozporządzenie zmieniające wprowadziło zmiany w zakresie załączników nr 3 oraz 7-9 do
rozporządzenia zmienianego (z dnia 17 lipca 2014 r.), dotyczących:


załącznik nr 3: szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu;



załącznik nr 7: wzoru orzeczenia lekarskiego, w przypadku badania na podstawie
art. 75 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;



załącznik nr 8: wzoru orzeczenia lekarskiego, w przypadku badania na podstawie
art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;



załącznik nr 9: wzoru karty badania lekarskiego.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego:

Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie w dniu 10 października 2018 r. (z dniem
następującym po dniu ogłoszenia).
Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego (wraz z załącznikami), dostępny jest na stronie internetowej
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1938/1 .

Zatwierdzono przez:
Adwokata Michała Górskiego
Serwis przygotowywany jest przez:
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.,
ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań
www.sowislo.com.pl
Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji można kierować na adres
prawnik@wil.org.pl , wpisując w temacie wiadomości „e-informator”.
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