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odpowiadającna pismo z dnia 10 grudnia20'14 r., znak.'WM|L-oRLi5'l3/2014'
dotyuzącerozporządzeniaMinistraZdrowiaz dnia 17 |ipca2014 r. W sprawie badań
|ekarskich
osób ubiegających
się o uprawnienia
do kierowaniapojazdamiikierowców
(Dz-U. poz-949)'zwracamsię z uprzejmąprośbą
o przyjęcieponiższego.
Wskazać na|eży,iŻ kwestięprzeprowadzaniabadań |ekarskichosób ubiegajqcychsię
o uprawnieniado kierowaniapojazdamii kierowcóWoraz opłatza 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 rozporządzeniaMinistra Zdrowia
W sprawie badań |ekarskichosób ubiegajacychsię o uprawnieniado kierowania
pojazdamii kierowcówwydanegona podstawieań' 8,l ww' ustawy'
Zgodniez $ 13 ww. |ozpofqdzenia' opłataza badanie|ekarskieosób ubiegajqcychsię
o uprawnieniado kierowaniapojazdamii kierowcówwynosi 200 zł i obejmujebadanie,
W zakresieo którymmowaw s 4 rozporzadzenia,a takżez|ecaneprzez uprawnionego
|ekaza konsu|tacje specja|istycznei badania diagnostyczne, o których mowa
w $ 6 rozpozqdzenia.
Jednocześnie
stosowniedo $ 4 ust.1 ww. rozporzqdzenia,
zakresbadania|ekarskiego
obejmujeocenę stanu zdrowiaosoby badanejw ce|ustwierdzeniaistnienia|ub braku
przeciwskazań
pojazdami
zdrowotnych
do kierowania
w odniesieniu
do:
1) nazqdu wzroku;
2) narządusłuchui równowagi;
3) układuruchu;
4) układusercowo-naczyniowego
i układuoddechowego;
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5) układuneruowego,w tym padaczki;
6) czynnoŚcinerek;
7) cukrzycy,przyuwzg|ędnieniu
wynikówbadaniapoziomug|ikemii;
8) stanupsychicznego;
9) objawówwskazujących
na uza|eżnienie
|ubjegonadużywanie;
od a|koho|u
,10)objawówwskazujących
podobniedo
na uzależnienie
od środków
działających
a|koholu|ubich nadużywanie;
1,l)stosowaniaproduktów|eczniczych
mogącychmiećwpływna zdo|ność
do
pojazdami;
kierowania
12)innychpoważnych
zabuęeń stanuzdrowia,któremogąstanowiózagrożenie
w sytuacjikierowaniapojazdami.
W zwiqzkuz powYższym,
biorącpod uwagęobowiązująceW pŻedmiotowymzakresie
przepisy,opłataza badanie|ekarskiejest obligatoryjna
i nie powinnabyć zmieniana
przez |ekaŻapŻeprowadzającego
badania.
Ponadto zaznaczyć na|eżLy,
Że Minister Zdrowia nie jest organem właściwym
do
przeprowadzaniakontrolinad prawidłowością
pobieraniaopłatza badania |ekarskie
osób ubiegającychsię o uprawnieniado kierowaniapojazdamii kierowcóW,jak również
nie moŹeingerowaćw wysokość
ich pobierania.
W pzedmiotowej ustawie,w myś|ań. 80 ust. 1 ustawy, marszałekwojewództwa
sprawuje nadzór nad wykonywaniembadań |ekarskich i wydawaniem orzeczeń
pojazdem.
lekarskichdo kierowania
Konsekwencjądyspozycjiust. 1 są wyrażoneW ust.2 uprawnieniakontrolnemarszałka
WojewÓdztwa. W

ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa

pzeprowadzakontro|ę
w zakresie:
1) wykonywania
badań|ekarskich,
' 2) dokumentacjiprowadzonejw związkuz tymibadaniami,
3) wydawanychozeczeń.
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