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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 02 sierpnia 2022 r.

        Znak sprawy: DTD-1.054.11.2022

Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie nr 5265 z dnia 19 lipca 2022 r., złożone przez Pana Pawła Lisieckiego – Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, uprzejmie 
przekazuję poniższe informacje.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania 
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1206, z późn. zm., dalej: „rozporządzenie”) egzamin państwowy jest przeprowadzany 
w ośrodku egzaminowania. Ośrodkami egzaminowania są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
(WORD), które w myśl art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm., dalej: „ustawa”) są tworzone na obszarze województwa przez sejmik 
województwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Sejmik województwa nadaje 
ośrodkowi statut, który określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych 
(art. 120 ustawy).

Odnosząc się do propozycji Pana Posła dotyczącej możliwości przeprowadzania egzaminów teoretycznych 
na prawo jazdy w wydziałach komunikacji, gdzie odbiera się dokument prawa jazdy, Minister Infrastruktury 
stoi na stanowisku, że takie rozwiązanie nie jest obecnie konieczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy przeprowadzane są w WORD, a w razie potrzeby istnieje 
możliwość utworzenia ośrodków terenowych danego WORD tak, aby ułatwić kandydatom na kierowców 
dostęp do ośrodków egzaminowania. Ponadto należy zauważyć, że zaproponowane rozwiązanie byłoby 
kosztowne, bowiem wydziały komunikacji musiałyby zorganizować odpowiednie pomieszczenie, wyposażyć 
je oraz zatrudnić egzaminatora, który będzie czuwał nad przebiegiem egzaminu. Co więcej ośrodek 
egzaminowania musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.

Jednocześnie Minister Infrastruktury zwraca uwagę, że wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na 
przeprowadzanie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w wydziałach komunikacji byłoby tylko 
pozornym ułatwieniem dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy, gdyż w tym miejscu osoby te 
mogłyby jedynie podejść do egzaminu teoretycznego, a na egzamin praktyczny i tak musiałyby udać się do 
WORD. Należy zauważyć, że istnieje możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny i praktyczny tego 
samego dnia tak, aby nie było konieczności dwukrotnej jazdy do WORD.

Łączę wyrazy szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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