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S A M O R Z Ą D O W E  

K O L E G IU M  O D W O Ł A W C Z E  

W  W A R S Z A W IE  

01-161 W arszawa, ul. Obozowa 57 

te l. 2 2  6 2 2 -4 9 -6 1  d o  4

NIP: 526-16-56-044, REGON: 010857000 Warszawa, 02 grudnia 2020 r.

D E C Y Z J A

S am o rząd o w e  Kolegium  O d w o ław cze  w  W arszaw ie  w  składzie o rzeka jącym :

1. Monika Myślak - Kordjak - przewodnicząca (spr.)

2. Joanna Jaworska - członek

3. Anna Rotuska - Kościuszko - członek

działając na podstawie art. 127 § 2 w  związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania adm inistracyjnego (tekst jedno lity : Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 

12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedno lity : Dz. U. z 2018 r. poz. 

570) po rozpatrzeniu odwołania Pana Andreas Putz, reprezentowanego przez prof. d r hab. Marka 

Chmaja, od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 lipca 2020 r. nr A0-D-X.5430.773.2020.BPY 

w sprawie odm ow y wydania prawa jazdy kategorii „B".

orzeka:

na p o d s taw ie  a rt. 138  § 1 p k t 1 u s taw y  Kodeks p o s tęp o w an ia  ad m in is tracy jnego  u trzym ać  w  m ocy  

zaskarżoną decyzję organu p ie rw sze j instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy, w  dniu 08 października 2019 r. Pan Andreas Putz złożył 

wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii B. Do wniosku załączono m.in. orzeczenie lekarskie 

nr 530/2018 z dnia 17.08.2018 r., pełnom ocnictw o z dnia 25.09.2019 r., fotografię, oświadczanie z dnia

01.10.2019 r., kopię pow iadom ienia o nadaniu num eru pesel, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 

czasowy w  Słubicach, w Warszawie, kopię zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz 

kopię niemieckiego dowodu osobistego. Strona zameldowana była czasowo od 25.09.2019 do

27.12.2019 w Warszawie. W  toku przeprowadzonego postępowania organ pierwszej instancji ustalił, 

że Pan Andreas Putz nie posiada ważnego niemieckiego prawa jazdy. Poinformowano, że prawa jazdy 

w  dniu 03.11.2005 r. zostało zatrzymane z powodu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wobec 

Strony wydano zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy do dnia 02.02.2006 r. Na skutek 

zatrzymania prawa jazdy i wydania zakazu prowadzenia pojazdów Strona utraciła uprawnienie 

przysługujące z ty tu łu  posiadania prawa jazdy (wydanego w  Niemczech lub innym kraju). Zakaz wydania 

nowego prawa jazdy przez w łaściwy organ lokalny do m om entu zakończenia wyznaczonego okresu 

zakazu prowadzenia pojazdów. Strona mogła ubiegać się o nowe prawo jazdy w  Niemczech od dnia 03
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lutego 2006 r. pod warunkiem  uzyskania pozytywnych w yn ików  badań lekarskich i psychologicznych 

w  związku z prowadzeniem pojazdu w  stanie nietrzeźwości. W dniu 08 czerwca 2007 r. wniosek Strony

0 wydanie nowego niem ieckiego prawo jazdy został odrzucony, ponieważ nie przeszedł pozytywnie 

badań lekarskich i psychologicznych. Decyzja ta będzie znajdowała się w  aktach Strony do dnia 

08.06.2022 r. Z otrzym anej in form acji wyn ika ło  również, że Strona nadal mieszka w Niemczech, przy 

52222Stolberg (Rhld.) Im Guldenen Morgen 3.

Następnie Prezydent m. st. Warszawy zaskarżoną decyzją z dnia 10 lipca 2020 r. o wskazanym 

numerze, działając na podstaw ie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 341 z późn. zm.) i § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia M inistra In frastruktury

1 Budownictwa z dna 24.02.2016 r. w  sprawie wydawania dokum entów  stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231) w  zw. z art. 11 ustawy o kierujących pojazdami oraz 

art. 104 K.p.a. po rozpatrzeniu wniosku odm ów ił wydania prawa jazdy kategorii „B".

W  uzasadnieniu decyzji stwierdzając, że jak wynika z ustaleń, Strona ma zatrzymane niemieckie 

prawo jazdy, a uprawnienia do kierowania pojazdami zostało cofnięte, a ponadto nie przebywa na 

te ry to rium  Polski przez 185 dni w  roku kalendarzowym, w związku z czym nie spełnia warunków 

koniecznych do wydania polskiego prawa jazdy.

Decyzja została doręczona pełnom ocnikow i Strony w  dniu 20 lipca 2020 r. Zwrotne 

potw ierdzenie odbioru w  aktach sprawy.

W przepisanym te rm in ie  (data nadania w  urzędzie pocztowym: 31 lipca 2020 r.) Strona, 

reprezentowana przez prof. d r hab. Marka Chmaj, wniosła odwołanie od decyzji Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 20 lipca 2020 r., gdzie zaskarżyła niniejszą decyzję w  całości. Przedm iotowej decyzji 

zarzucając naruszenie przepisów prawa m aterialnego, tj.:

1. art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami poprzez niewłaściwe zastosowanie 

i odm owę wydania krajowego prawa jazdy wobec uznania, że O dwołujący pozostaje w okresie 

zatrzymania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, podczas gdy względem uprawnionego 

został wydany zakaz prowadzenia pojazdów do 02.02.2006 r., a od 03.02.2006 r. m ógł uzyskać nowe 

uprawnienia, tzn. że w  stosunku do Odwołującego nie trw a  okres zatrzymania lub cofnięcia tych 

uprawnień - w  św ietle regulacji niemieckiego prawa - O dwołujący mógł ubiegać się o wydanie nowego 

prawa jazdy (wg prawa niem ieckiego - przy spełnieniu dodatkowych warunków, których nie zastrzega 

prawo polskie), co też uczynił składając niniejszy wniosek.

2. art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o kierujących pojazdami, poprzez błędną wykładnię 

i przyjęcie, że O dwołujący nie spełn ił warunku koniecznego do wydania prawa jazdy usankcjonowanego 

w tym  przepisie, a lbow iem  nie przebywa na te ry to rium  Polski przez 185 dni w roku kalendarzowym 

podczas gdy przedstawił oświadczenie, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w  Polsce, oraz 

że regularnie przebywa na te ry to rium  RP ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie ze 

względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w /w  co najm niej w  dwóch państwach 

członkowskich Unii Europejskiej,

a nadto naruszenie przepisów postępowania mających isto tny w p ływ  na wynik sprawy, tj.:

3. naruszenie art. 7 , art. 8, art. 11. art. 77 i art. 107 § 1 K.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich
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niezbędnych działań w  celu wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego i odm ow ę wydania prawa jazdy 

pom im o spełnienia wszystkich przesłanek pozytywnych uzyskania prawa jazdy i braku istnienia 

przesłanek negatywnych. Nie wyjaśnił należycie istnienia przesłanki negatywnej wydania prawa jazdy 

w  postaci okresu cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami zagranicą art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy 

w  tym  nienależycie ustalił treść dokum entów  nadesłanych przez urząd niemiecki, sporządzonych 

w  języku niem ieckim , a także nie wyjaśnił należycie sprawy w  zakresie istnienia przesłanek 

pozytywnych, tj. :  w  zakresie przebywania Odwołującego na te ry to rium  RP przez wymagany okres.

4. naruszenie art. 7 i art. 8 K.p.a., poprzez:

a) całkow ite pom inięcie znaczenia, charakteru i wagi dokum entu potwierdzającego 

zameldowanie Odwołującego na pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w  Warszawie, oświadczenie

0 miejscu zamieszkania złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej;

b) niepodjęcie działań w  celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w tym  oparcie decyzji 

jedynie na niejasnej treści in form acji nadesłanej z Federalnego Urzędu ds Ruchu Drogowego

1 pom inięciem  istotnego dla rozstrzygnięcia dokum entu potwierdzającego zameldowanie na pobyt 

czasowy w lokalu w Warszawie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania.

5. naruszanie art. 77 § 1 K.p.a. przed wydaniem  decyzji przed zebraniem w  sprawie dowodów, 

które wskazywałyby na nieprzebywanie na te ry to rium  RP przez wymagany prawem okres.

W św ietle wskazanych zarzutów Strona wnosi o uchylenie na podstaw ie art. 138 § 4 K.p.a. 

zaskarżonej decyzji w całości i zobowiązanie Prezydenta m. st. Warszawy do wydania Odwołującemu 

krajowego prawa jazdy kat. B, ew entualn ie o uchylenie, na podstaw ie art. 138 § 2 K.p.a., zaskarżonej 

decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi m. st. W arszawy, gdyż 

decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres 

sprawy - istn ienie przesłanki negatywnej z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz ustalenie miejsca 

zamieszkania na te ry to rium  RP, ma istotny w p ływ  na je j rozstrzygniecie.

R ozpatru jąc n in iejszą spraw ę  S am o rząd o w e  K olegium  O d w o ław cze  w  W arszaw ie  zw aży ło , 

co następu je .

Rozpatrując odwołanie, Kolegium mając na uwadze, że kom petencje orzecznicze organu 

odwoławczego nie sprowadzają się tylko do kontro li zasadności zarzutów podniesionych w  stosunku do 

decyzji organu pierwszej instancji rozpatrzyło sprawę ponownie m erytorycznie w je j całokształcie 

stwierdzając, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem postępowania odwoławczego jest decyzja dotycząca odm ow y wydania prawa 

jazdy kategorii B z uwagi fakt, że Strona ma zatrzymane niem ieckie prawo jazdy, a uprawnienia do 

kierowania pojazdami zostało cofnię te. Ponadto nie przebywała na te ry to rium  Polski przez 185 dni 

w  roku kalendarzowym, w  związku z czym nie spełnia warunków koniecznych do wydania polskiego 

prawa jazdy.

Strona jednak w  odw ołaniu podnosi, że organ pierwszej instancji bezpodstawnie uznał, 

że w  sprawie zachodzi przesłanka odm ow y wydania prawa jazdy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5
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ustawy o kierujących pojazdami oraz art. 11 ust. 1 pkt 5. W prost przeciwnie w  sprawie zostały 

spełnione wszystkie przesłanki wydania prawa jazdy i organ nie był upraw niony odm ów ić 

uwzględnienia wniosku.

W pierwszej kolejności należy rozważyć zarzut naruszenia art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy 

o kierujących pojazdami, poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że O dwołujący nie spełn ił warunku 

koniecznego do wydania prawa jazdy usankcjonowanego w  tym  przepisie, a lbow iem  nie przebywa na 

te ry to rium  Polski przez 185 dni w  roku kalendarzowym, podczas gdy przedstawił oświadczenie, że jego 

miejsce zamieszkania znajduje się w  Polsce, oraz że regularnie przebywa na te ry to rium  RP ze względu 

na swoje więzi osobiste, a jednocześnie ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w /w  co 

najm niej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepis (ust. 1) określa zatem warunki, 

jakie muszą być spełnione przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy. Jest oczywiste, że niespełnienie 

choćby jednego z pięciu rodzajów wymagań uniem ożliw i wydanie dokum entu. Nie nasuwa wątpliwości 

to, że przepis wyrażony pkt 5 stanowi wyraz dobrej woli ustawodawcy, który uwzględnił interes 

określonych w  tym  przepisie osób.

Spełnienie określonego w  art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy warunku wymaga wykazania faktu 

przebywania w sensie fizycznym w  określonym miejscu na te ry to rium  Rzeczypospolitej Polskiej przez 

co najmniej 185 dni w  każdym roku kalendarzowym, spowodowanego koniecznością zachowania więzi 

osobistych lub zawodowych względnie związanego ze studiam i lub nauką. Innymi słowy, miejsce 

przebywania w  rozum ieniu tego przepisu to  miejsce, w  którym  koncentrują się życiowo ważne dla 

ubiegającego się o wydanie (zwrot) prawa jazdy sprawy. O ile zaś zainteresowany przebywa w  różnych 

miejscach chodzi o wykazanie, że do tego miejsca, w  którym  skupiają się sprawy osobiste lub 

zawodowe albo związane ze studiam i lub nauką, w  sposób regularny powraca i tamże przebywa 

(norm alnie zamieszkuje) przez co najm niej 185 dni w  każdym roku kalendarzowym (wyrok NSA z dnia 

18 stycznia 2019 r., sygn. akt I OSK 632/17). Nie możno warunku "przebyw ania" utożsamiać 

z zam eldowaniem  określonej osoby pod oznaczonym adresem. Zameldowanie, zgodnie z przepisam i 

ustawy o ew idencji ludności, to jedyn ie  rejestracja fa k tu  pobytu  danej osoby. Zatem wykazanie fa k tu  

zam eldowania pod oznaczonym adresem na pobyt sta ły lub czasowy przekraczający 185 dni w  roku 

kalendarzowym nie oznacza jeszcze, że osoba ubiegająca się o wydanie (zw rot) p raw a jazdy spełnia  

warunek, o którym  m ow a w art. 11 ust. 1 p k t 5 ustawy. Konieczne je s t też wykazanie charakteru  

pobytu. Przy czym to na ubiegającym się o zw ro t praw a jazdy spoczywa obowiązek wykazania, 

że spełnia ustawowy warunek przebywania w określonym miejscu przez oznaczony czas z powodów, 

o których m owa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy. Jak wynik ze zgromadzonego m ateria łu dowodowego 

Strona nie wskazała, na żadne takie okoliczności, nie wskazała ich również w odw ołaniu. Podnosząc 

jedynie zarzut, że to  był obowiązek organu sprawdzenie, czy Strona przebywała na te ry to rium  Polski we 

wskazanym okresie. Jednak z takim  zarzutem nie można się zgodzić, to Strona powinna to  wskazać, 

albo przynajm niej wskazać jakie więzi osobiste, zawodowe, rodzinne łączą ją z Polską. Żadnych takich 

in form acji nie znajdujemy w m ateria le dow odow ym . Kolegium nie zgadza się z wnioskiem  Strony, 

że w takiej sytuacji, to  organ pow inien zlecić kontrolę miejsca pobytu. Bowiem z dokum entów  ustalono, 

że Strona nie spełniła tego warunku i w  tym  zakresie, organ nie miała w ątpliw ości, dlatego okoliczność

4/8



KOC/3908/Ru/20

ta nie wymagała dalszych ustaleń. Kolegium ustaliło, co wynika z akt sprawy, że Strona była 

zameldowana czasowo w  Słubicach od dnia 21.09.2018 r. do dnia 20.04.2019 r. oraz od dnia

18.06.2019 r. do dnia 18.09.2019 r., natom iast od dnia 25.09.2019 r. do dnia 27.12.2019 r. w  Warszawie 

pod adresem: Benedykta 7. Zatem zasadnie organ pierwszej instancji stw ie rdził również, że Strona nie 

przebywała na te ry to rium  Polski przez 185 dni w  każdym roku kalendarzowym, w związku z czym nie 

spełniła warunków koniecznych do wydania polskiego prawa jazdy. Należy również pamiętać, że organ 

bada prawdę obiektywną, ale nie oznacza to  prowadzenia postępowania wyjaśniającego 

w nieskończoność, zwłaszcza wobec nie przedstawienia dowodów, którym i tylko to  Strona dysponuje. 

Również w piśmie z Niemiec po inform ow ano organ pierwszej instancji, że Strona nadal mieszka 

w  Niemczech. Natom iast w  odw ołaniu Strona nie wskazała, na jakiekolw iek okoliczności, które 

wskazywałaby, że faktycznie Strona przebywa w  Polsce z zamiarem pobytu i że tu  ma więzi zawodowe, 

rodzinne i osobiste.

Przechodząc zatem dalej do rozpoznania sprawy i podniesionych kolejnych zarzutów zasadnym 

jest przywołanie następujących przepisów. Stosownie bow iem  do treści art. 4 ust. 2 ustawy kierowca 

może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Trzeba w  tym  miejscu podkreślić, że Konwencja o ruchu 

drogowym , sporządzona w  W iedniu dnia 8 listopada 1968 r., które j stroną jest Polska oraz Niemcy (Dz. 

U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), przewiduje w  art. 41 wzajemne uznawanie "każdego krajowego prawa 

jazdy". W konsekwencji tego należy przyjąć, iż w sytuacji, w  które j dokum enty prawa jazdy wystawiane 

są w różnych państwach, mamy do czynienia z tym  samym uprawnieniem  do kierowania pojazdami. 

Przepis art. 4 ust. 2 ustawy nie dotyczy jednak m iędzynarodowego prawa jazdy, co oznacza, że można 

posiadać jednocześnie ważne prawo jazdy oraz m iędzynarodowe prawo jazdy. Ponadto zakaz nie 

dotyczy krajowego prawa jazdy wydawanego szefom i cudzoziemskiemu personelow i przedstawicielstw 

dyplomatycznych, urzędów konsularnych i m isji specjalnych państw obcych oraz organizacji 

m iędzynarodowych, korzystających z przyw ile jów  i im m un ite tów  dyplomatycznych lub konsularnych. 

Osoby te mogą zatem posiadać w ięcej niż jedno prawo jazdy (np. prawo jazdy wydane w  Polsce oraz 

prawo jazdy wydane we własnym państwie). Należy zwrócić uwagę, że powyższe regulacje odnoszą się 

do dokum entów  określanych jako „ważne". Zgodnie z art. 4 ust. 3 u.k.p., nie jest uznawane za ważne 

prawo jazdy wydane w  innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o W olnym Handlu (EFTA) - stronie um owy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, jeżeli na te ry to rium  któregokolw iek z tych państw to  prawo jazdy zostało 

zatrzymane lub posiadane uprawnien ie do kierowania pojazdem zostało cofn ię te czasowo albo na stałe 

cofn ię to  uprawnienie do kierowania pojazdem. Można zatem przyjąć, iż przez ważne prawo jazdy 

należy rozumieć prawo jazdy pozostające w mocy, obowiązujące, potw ierdzające aktualnie istniejące 

i niezwieszone uprawnienie. Musi to  być prawo jazdy, dla którego nie upłynął jeszcze wskazany w nim 

okres ważności. Chodzi przy tym  o dokum ent istniejący w  sensie m aterialnym , legalny, mający 

wszystkie właściwe dla niego cechy i zabezpieczenia, a przy tym  niezniszczony, nieprzerobiony 

i n iepodrobiony (por. M aciej Dębski komentarz do art. 4 ustawy o kierujących pojazdami, Lex). 

W ramach należytej współpracy realizowanej na podstaw ie um ow y wym ienionej, a może przede 

wszystkim - ze względu na właściw ie pojm owane starania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym  por
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exceUence uznawane jest zarówno czasowe zatrzymanie prawa jazdy, jak i cofnięcie uprawnień na stałe.

Z akt adm inistracyjnych sprawy wynika, że Strona nie posiada ważnego niemieckiego prawa 

jazdy. Ze względu na prowadzenie pojazdu w  stanie nietrzeźwości Stronie zostało zatrzymane prawa 

jazdy. Na skutek zatrzymania prawa jazdy i wydania zakazu prowadzenia pojazdów Strona utraciła 

uprawnienia przysługujące z ty tu łu  posiadania prawa jazdy wydanego w  Niemczech, przy czym 

ponowne jego uzyskanie może nastąpić po przedłożeniu pozytywnych badań lekarskich 

i psychologicznych. Z dokum entów  dołączonych do pisma Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego 

z dnia 14 października 2019 r. wynika, że orzeczono wobec Strony o cofnięcie prawa jazdy oraz zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 miesięcy tj. do 02.02.2006 r. Strona m ogłaby ubiegać 

się o nowe prawa jazdy w  Niemczech od dnia 03.02.2006 r. pod warunkiem  uzyskania pozytywnych 

wyn ików  badań lekarskich i psychologicznych. W  dniu 08.06.2007 r. wniosek Strony został odrzucony 

ponieważ nie przeszedł pozytywnie badań lekarskich i psychologicznych. Decyzja Sądu w  te j sprawie 

będzie w idn ia ła  w aktach Strony do dnia 08.06.2022 r. Zatem do tego m om entu wydanie prawa jazdy 

może nastąpić po przejściu procedury przewidzianej dla uzyskania prawa jazdy oraz po przedłożeniu 

pozytywnych badań lekarskich i psychologicznych. Powyższe oznacza, że Strona uzyskała prawo jazdy za 

granicą, ale jego uprawnien ie do kierowania pojazdami zostało cofn ię te i to  do czasu przedstawienia 

pozytywnej badań lekarskich i psychologicznych, tym  samym ziściła się przesłanka z art. 12 ust. 1 pkt 5 

ustawy.

W te j sytuacji zwrócenie się o wydanie prawa jazdy z pow ołaniem  się art. 11 ust. 1 ustawy

0 kierującym pojazdami stanow iłoby obejście wym ogu przedłożenia przez Stronę badań lekarskich

1 psychologicznych, do czego była zobowiązana na gruncie odpow iednich przepisów prawa 

niemieckiego. Skoro do czasu zatarcia orzeczonego środka cofnięcia uprawnień do kierowania 

pojazdami, uzyskanie prawa jazdy przez Stronę w Niemczech jest możliwe jedynie po spełnieniu 

dodatkowego wym ogu przedłożenia badań lekarskich i psychologicznych, to  uzyskanie tych samych 

uprawnień w  oparciu o przepisy prawa polskiego, ale bez spełnienia warunku dodatkowego, 

s tanow iłoby om inięcie rygorów wynikających z prawa wspólnotowego.

W myśl art. 11 ust. 4 Dyrektywy nr 2006/126/W E Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 

2006 r. państwo członkowskie odm awia wydania prawa jazdy osobie, które j prawo jazdy podlega 

ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w  innym państw ie członkowskim. Państwo członkowskie 

odmawia uznania ważności jakiegokolw iek prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie 

osobie, k tóre j prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu na te ry to rium  wydającego 

państwa członkowskiego. Państwo członkowskie może także odm ów ić wydania prawa jazdy osobie 

ubiegającej się o prawo jazdy, które j prawo jazdy zostało w innym państw ie członkowskim 

unieważnione. Przepisy Dyrektywy nr 2006/126/W E Parlamentu Europejskiego i Rady zostały w całości 

im plem entowane do prawodawstwa krajowego.

W prawie polskim również wprowadzone zostały rozwiązania podobne do rozwiązań w  tym  

miejscu analizowanych. M ianow icie  zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy dodatkowym  warunkiem  wydania 

prawa jazdy osobie, wobec które j została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami w tryb ie  art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku
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przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Stosownie zaś do treści art. 103 ust. 1 

starosta wydaje decyzję adm inistracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 

w przypadku: 2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów  otrzymanych za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym  mowa 

w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; 3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w  komunikacji.

Powyższe prowadzi do wniosku, że analizując wniosek o wydanie Stronie prawa jazdy na 

podstawie ustawy o kierujących pojazdami organ nie mógł pom inąć okoliczności, że w innym państwie 

członkowskim Stronie zostało odebrane prawo jazdy, a wydanie mu ponownego prawa jazdy jest 

uzależnione od przedłożenia pozytywnych badań lekarskich i psychologicznych.

Wskazany bow iem  art. 12 ust. 1 ustawy wym ienia przesłanki, które uniem ożliw iają wydanie 

prawa jazdy, nawet wówczas gdy kandydat spełnia wymagane warunki, do których zalicza się wiek, brak 

przeciwwskazań zdrowotnych, odbycie przeszkolenia, zdanie egzaminu.

Podsumowując, należy wskazać, że zebrany m ateria ł dow odow y daje wystarczające podstawy 

do przyjęcia, że w  sprawie pow inien znaleźć zastosowanie przepis art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy. Z pisma 

Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego z dnia 10 czerwca 2020 r. wynika, że Stronie odebrane 

zostało prawo jazdy, a ponowne jego wydanie jest uzależnione od przedłożenia pozytywnych badań 

lekarskich i psychologicznych, natom iast z dołączonych do tegoż pisma dokum entów  wynika okres, 

w  jakim  wydanie prawa jazdy jest uzależnione od spełnienia owego dodatkowego warunku. Zatem 

uprawnienie do kierowania pojazdami zostało Stronie cofnięte, a w  okresie w  okresie obowiązywania 

cofnięcia, na podstawie przepisów prawa polskiego, prawo jazdy nie może zostać wydane.

Odnosząc natom iast się do drugiego z zarzutów przepisów prawa materialnego, 

a w  konsekwencji naruszenia przepisów postępowania należy wskazać, że istotne ma tu  odwołanie się 

do Rozporządzenia M inistra In frastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w  sprawie wydania 

dokum entów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z § 5 do wniosku należy dołączyć: 1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia 

wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w  art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz 

o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy; 2) 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie 

psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono 

wymagane; 3) kolorową fo togra fię  (...); 4) zgody, o których mowa w  art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy 

- jeżeli są wymagane; 5) kopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

Zatem już z tego przepisu wynika, co jest konieczne aby złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. 

Z akt sprawy wnika, że Strona nie spełnia już wym ogu określonego w  pkt 1 § 5 Rozporządzenia, 

m ianowicie, nie można stw ierdzić, że w okolicznościach Strona można m ówić o niewystąpieniu 

przesłanek , o których mowa w art. 12 ust. 1-3 i 5 ustaw. Bowiem jak usta lił to  organ pierwszej instancji 

instancji, a Kolegium zgadza się z tym i ustaleniami, Stronie zostało zatrzymane prawa jazdy oraz ma 

cofn ię te  uprawnienia. Zasadnie w  odwołaniu pełnom ocnik wskazuje, że Strona mogła ubiegać się od 

dnia 03.02.2006 r. o nowe prawa jazdy ale miała do spełnienia jeden warunek, a m ianowicie

7/8



KOC/3908/Ru/20

przedstawienie aktualnych pozytywnych badań lekarskich i psychologicznych. Pełnomocnik jednak 

pom inął w odw ołaniu dalsze ustalenia, jakie poczynił organ pierwszej instancji i na które wskazał 

w zaskarżonej decyzji. M ianow icie, że w dniu 08 czerwca 2007 r. wniosek Strony o wydanie nowego 

niemieckiego prawa jazdy został odrzucony, ponieważ nie przeszedł pozytywnie badań lekarskich 

i psychologicznych, a decyzja ta obowiązuje do dnia 08.06.2022 r. Zatem podniesione zarzuty w  pkt 1 i 2 

są w ocenie Kolegium bezzasadnym, biorąc pod uwagę ustalony w  sprawie stan faktyczny i treść 

przepisu art. 12 ust, 1 pkt 5 i at. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o kierujących pojazdami.

Z podanych powyżej przyczyn należało odm ów ić wydania Stronie prawa jazdy. Organ pierwszej 

instancji, nie naruszyły zarzucanych mu przepisów postępowania adm inistracyjnego i przepisów prawa 

m aterialnego. Zaskarżona decyzja została wydana w  wyniku ustalenia istotnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy okoliczności faktycznych i po dokonaniu praw idłowej oceny dow odów  oraz po zastosowaniu 

praw id łow ej wykładni prawa.

W tym  stanie rzeczy orzeczono, jak na wstępie.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje skarga do W ojewódzkiego Sądu Adm inistracyjnego 

w  Warszawie, którą wnosi się za pośrednictwem  Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w  Warszawie w  term in ie  trzydziestu dni od dnia je j doręczenia.

2. Skarga podlega wpisow i stałemu w kwocie 200 zł, uiszczanemu na w łaściwy rachunek 

bankowy W ojewódzkiego Sądu Adm inistracyjnego w Warszawie lub w  kasie tego Sądu.

3. Na wniosek strony złożony do W ojewódzkiego Sądu Adm inistracyjnego w Warszawie może 

być je j przyznane prawo pomocy. Prawo pom ocy może obejm ować zwolnienie od kosztów sądowych 

oraz ustanow ienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

O trzy m u ją :

f l )  prof. d r hab. M arek Chmaj (jako pełnom ocnik Pan Andreas Putz), Chmaj i W spólnicy Sp. k., ul. Flory 9 

lok. 4, 00-586 Warszawa;

2. Prezydent m. st. Warszawy;

3. a /  a.
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Zgodnie z arl. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Warszawie informuje, iż:

1) A d m in is tra to re m  Pani/Pana danych osobow ych jes t:

Prezes S a m orządo w ego  K o leg ium  O d w o ław cze go  w  W arszaw ie  z siedzibą u l. O bozow a 57, 

01-161 W arszaw a.

2) A d m in is tra to r  w yznaczył in spek to ra  och rony  danych , z k tó rym  m ożna skon tak tow ać się 

poprzez em a il: iod(a)warszawa. sko .gov.pl w  każdej sp raw ie  dotyczącej prze tw arzan ia  danych 

osobow ych.

3) Pani/Pana dane osobow e p rze tw arzane  będą w  celu realizacji us taw ow ych  zadań 

S am orządow ego Kolegium  O dw o ław czego  na p od s taw ie :

•  A rt. 6 ust. 1 lit. c ogó lnego rozporządzen ia  o och ron ie  danych osobow ych z dnia 27 

kw ie tn ia  2016 r.

•  A rt. 9 u s t . l  lit. g ogó lnego rozporządzen ia  o o ch ro n ie  danych osobow ych z dnia 27 

k w ie tn ia  2016 r.

• a rt. 1 oraz a rt. 2. ustaw y z dn ia  12 październ ika  1994 r. o sam orządow ych kolegiach 

odw o ław czych .

4) Pani/Pana dane osobow e będą przekazyw ane w yłączn ie  p o d m io to m  up raw n ionym  do 

uzyskania danych osobow ych na podstaw ie  p rzep isów  prawa lub zaw artych  u m ó w  

(ope ra to rzy  po cz to w i, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobow e p rzechow yw ane  będą w  czasie określonym  przep isam i prawa, 

zgodnie z ins trukc ją  kance laryjną obow iązu jącą  u A d m in is tra to ra .

6) Posiada Pani/Pan p raw o żądania od A d m in is tra to ra  dostępu  do danych osobow ych, p raw o 

do ich sp ros tow an ia , usunięcia lub  ograniczenia p rzetw arzan ia , p raw o do w n ies ien ia  

sprzec iw u w o bec  prze tw arzan ia , p ra w o  do przenoszenia danych, p raw o  do cofn ięcia  zgody w  

do w o ln ym  m om enc ie , jeże li przepisy praw a nie s tanow ią  inaczej.

7) P rzysługuje Pani/Panu także p raw o  w n ies ien ia  skargi do organu nadzorczego zajm ującego 

się ochroną  danych osobowych.

8) Podanie danych osobow ych w  zakresie w ym aganym  ustaw odaw stw em  jest ob liga to ry jne .
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