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Partner Strategiczny



Co i kiedy upoważnia do jazdy po drogach

Gdy nie masz  jeszcze 10 lat

Dziecko które nie ukończyło jeszcze 10 lat nie może być jeszcze rowerzystą. Nawet 
kiedy jedziesz rowerem to traktowany jesteś jak pieszy, przysługują ci wszystkie 
prawa ale i obowiązki pieszego.

Pamiętaj ! Jeśli nie masz jeszcze 10 lat nie możesz znajdować się z 
rowerem na drodze  bez opieki osoby pełnoletniej.

Na drogach publicznych dziecko do lat 10 nie może poruszać się hulajnogą 
elektryczną ani żadnym urządzeniem UTO, w strefie zamieszkania jest to 
dozwolone ale tylko pod opieką osoby dorosłej.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A , KWP Olsztyn

https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A


Hulajnoga elektryczna

hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez 
siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Zgodnie z nowymi przepisami maksymalną 
prędkość, jaką może rozwijać hulajnoga elektryczna to 20 km/h zaś  maksymalna masa 
wynosi 30 kg.

urządzenia transportu osobistego – UTO, pojazd napędzany elektrycznie, 
dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów (np. deskorolka elektryczna, elektryczne 
urządzenie samopoziomujące)

urządzenie wspomagające ruch napędzany siłą mięśni można poruszać się:
- po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości),
- po chodniku i drodze dla pieszych z prędkością zbliżona do prędkości pieszego, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pierwszeństwa pieszych.
Nie jest wymagane posiadanie uprawnień.

Źródło: MI



Skuter elektryczny

Moc pojazdu nie może przekraczać 4 kW (5,5 KM), a prędkość nie może być wyższa niż 45 km/h. 

Skutery z silnikiem elektrycznym podlegają więc tym samym przepisom, które dotyczą motorowerów. 

Stąd też możliwość jazdy skuterem elektrycznym mają osoby:

• które skończyły 14 lat i posiadają uprawnienia AM

• które posiadają inną kategorię prawa jazdy (np. A1 lub B)

• osoby dorosłe z Dowodem Osobistym

Jednakże Dowód Osobisty nie jest wystarczający dla każdej osoby dorosłej!

Ma to związek ze zmianami w przepisach i oznacza, że skuterem na dowód 

osobisty mogą jeździć tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat przed 

19 stycznia 2013 roku. Pozostali muszą posiadać prawo jazdy. 

Źródło: moto-abc.pl



Posiadacze kategorii AM mogą poruszać się motorowerem lub tzw. czterokołowcem lekkim 

(pojazd o masie własnej nieprzekraczającej 350 kg i konstrukcji ograniczającej prędkość jazdy 

do 45 km/h). Osoba, która chce się ubiegać o tego typu uprawnienia musi mieć ukończone 14 

lat oraz posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Takie uprawnienia daje 

nam także każda inna zdobyta kategoria.

Kategoria AM

Kategoria AM prawa jazdy



Kategoria A1 prawa jazdy

Kategoria A1

To kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności 

skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) 

oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także 

motocyklem trójkołowym o mocy 

do 15 kW (20,39 KM). Aby się 

starać o kategorię A1 należy mieć

ukończone 16 lat.



Kategoria A2 prawa jazdy

Kategoria A2

Daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 

kW (47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, 

a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). O prawo jazdy 

kategorii A2 mogą starać się osoby, które mają ukończone 18 lat.



Kategoria A prawa jazdy

Kategoria A

Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą kierować motocyklem oraz 

motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej 

motocykla i 100 kg. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć ukończone 20 

lat i wcześniej przez dwa lata posiadać prawo jazdy kategorii A2. Jeśli mamy 21 lat

i zdobyliśmy kategorię A, mamy 

uprawnienia na prowadzenie 

motocykli trójkołowych o mocy 

przekraczającej 15 kW (20,39 KM).

W przeciwnym wypadku musimy

czekać do ukończenia 24 roku życia.



To uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub 

pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o prawo 

jazdy kategorii T musi mieć ukończone 16 lat.

Kategoria T prawa jazdy

Kategoria T



Kategoria B1 prawa jazdy

Kategoria B1

Jej posiadacze mogą kierować trójkołowym lub czterokołowym pojazdem z 

wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, o masie własnej 

nieprzekraczającej 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku 

przewozu rzeczy. Aby uzyskać takie 

uprawnienia trzeba mieć skończone 16 lat.

Źródło: mklr.pl/182469



Kategoria B prawa jazdy

Kategoria B
Kategoria B daje nam uprawnienia do kierowania:
➢ pojazdem samochodowym, w tym kamperem, o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5  tony – z wyjątkiem autobusu i motocykla
➢ pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu 
ciągnącego

➢ ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Posiadacz prawa jazdy tej kategorii może ciągnąc przyczepę lekką bez hamulców. W takiej 
sytuacji dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieść 4250 kg, przy czym 
dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może
być większa niż połowa masy własnej pojazdu 
ciągnącego. Jeśli posiadacz kategorii B kieruje
zespołem pojazdów z przyczepą lekką do 750 kg 
z hamulcem bezwładnościowym, to musi pamiętać,
że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego
stanowi co najmniej 1,33 dopuszczalnej masy 
całkowitej przyczepy.



Kategoria B + E prawa jazdy

Kategoria B + E

Dzięki kategorii B+E uzyskujemy prawo do kierowania pojazdem odpowiednim do kategorii B z przyczepą, 

której rzeczywista masa całkowita nie jest większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Tym 

samym możemy także kierować ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Osoba 

posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów 

wynikających z kategorii B+E

Źródło: moto.pl



Kategoria B + E prawa jazdy

Kategoria B + E

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy 
przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
➢ wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego
➢ dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
➢ maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta
➢ 3 500 kg z tym, że w przypadku samochodu
terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej
urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu 
pozostałych warunków

W przypadku przyczepy bez hamulca,
dopuszczalna masa całkowita ciągniętej 
przez samochód osobowy nie może przekroczyć:
➢ maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego
pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej
masy całkowitej tego pojazdu 750 kg.



Kategoria C1 prawa jazdy

Kategoria C1

Kategoria C1 daje nam uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z 

wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. 

Dodatkowo uprawnia nas do kierowania zespołem pojazdów składającego się z 

pojazdu ciągnącego określonego 

w kategorii C1 i przyczepy lekkiej.

Osoba ubiegająca się o kategorię C1

musi mieć ukończone 18 lat oraz być 

posiadaczem prawa jazdy 

kategorii B.
zródło:https://www.wyborkierowcow.pl/prawo-jazdy-kategorii-d1-wiek-cena-egzamin-pojazdy-na-ktore-uprawnia/



Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym i 

kamperem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem 

autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Dodatkowo możemy także 

prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo 

jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz 

posiadać uprawnienia kategorii B.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację

wstępną określoną w przepisach 

rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r.

o transporcie drogowym, minimalny

wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Kategoria C prawa jazdy

Kategoria C



Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o 

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz 

kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak 

przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która 

stara się o prawo jazdy  C+E, oczywiście musi posiadać kategorię C.

Kategoria C + E prawa jazdy

Kategoria C + E



Kategoria D1 prawa jazdy

Kategoria D1

To prawo do kierowania autobusem, który może przewozić do 17 osób wraz z kierowcą, 

a także uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego.  

Kierowca może też prowadzić opisany pojazd wraz z lekką przyczepą. Osoba, która chce 

uzyskać takie uprawnienia musi mieć ukończone 21 lat. Dla osób, które uzyskały 

kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o 

transporcie drogowym, minimalny wiek do 

uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Źródło:http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/autobus/kurs-prawa-jazdy-kat-d1/



Kategoria D prawa jazdy

Kategoria D

Kategoria D prawa jazdy daje nam możliwość kierowania autobusem, ciągnikiem 

rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba, które chce się o nią ubiegać musi 

mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B. Dla osób, które 

uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy 

z dn. 6.09.2001 r. o transporcie

drogowym, minimalny wiek do 

uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

Źródło: http://mord.krakow.pl/egzaminowanie/kategoria-d/



Kategoria ta daje nam uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów składającym 

się z autobusu i przyczepy. Dodatkowo kategoria ta uprawnia również do 

kierowania ciągnikiem rolniczym z  przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem 

wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami. Minimalny wymagalny wiek to 24 lata.

Kategoria D + E prawa jazdy

Kategoria D + E

Źródło: http://osk.pks.opole.pl/oferta/galeria-sor-c12-przyczepa/



Możesz zostać posiadaczem karty rowerowej i na jej podstawie samodzielnie 
poruszać się po drogach publicznych kierując rowerem lub hulajnogą 
elektryczną a także urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Gdy masz  już 10 lat

Gdy masz  14 lat
Wolno ci ubiegać się o pierwsze w życiu prawo jazdy kat. AM. 

Pozwoli ci ono na kierowanie :

➢ Motorowerem

➢ Czterokołowcem lekkim (charakteryzuje się masą własną nieprzekraczającą 
350 kg i konstrukcją ograniczającą prędkość jazdy do 45 km/h)

➢ Oraz rowerem i hulajnogą elektryczną jeśli nie posiadasz karty rowerowej

Co i kiedy upoważnia do jazdy po drogach c.d.



Co i kiedy upoważnia do jazdy po drogach c.d.

Gdy masz  16 lat 

W tym wieku wolno ci starać się o kolejne kategorie 

prawa jazdy A1, B1 i T 

Gdy masz  17 lat

Gdy masz  18 lat

W tym wieku gdy posiadasz kartę rowerową lub prawo jazdy możesz jeździć 
już rowerem wieloosobowym i przewozić na rowerze inne osoby.

Od teraz możesz poruszać się rowerem lub hulajnogą elektryczną po drogach 
publicznych na podstawie dowodu osobistego, ale pamiętaj – to nie zwalnia 
Cię to z obowiązku znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Od teraz możesz już starać się o uzyskanie Prawa jazdy kategorii: B, A2, B+E, 
C1 i C1+E



Karta rowerowa

Każde dziecko do momentu ukończenia 10 roku życia może jeździć na rowerze
wyłącznie pod opieką osób starszych, pełnoletnich. Po osiągnięciu 10 lat może 
poruszać się rowerem po drogach samodzielnie, ale pod warunkiem, że wcześniej   
uzyska odpowiednie uprawnienia, tj. zda egzamin i otrzyma kartę rowerową.

Takiego dokumentu nie muszą posiadać osoby, które ukończyły 16 lat i mają prawo      
jazdy kategorii A1 lub T, a także osoby niepełnoletnie powyżej 14. roku życia, które     
zdobyły uprawnienia do kierowania motorowerem.

Za brak karty rowerowej w wieku od 10 do 18 roku będzie mógł zostać wystawiony   
mandat nie tylko za jazdę po drodze 
publicznej, ale również na osiedlu, 
w strefie zamieszkania. 

Maksymalna kwota mandatu wyniesie 1500 zł.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A , KWP Olsztyn, http://www.sp.bychawa.pl/?p=2834

https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A


Rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby

jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem    

pedały pomocniczy napęd 

elektryczny zasilany prądem 

o napięciu nie wyższym niż 48 V

o znamionowej mocy ciągłej nie 

większej niż 250 W, którego moc 

wyjściowa zmniejsza się stopniowo 

i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h;

Karta rowerowa

Źródło: https://rowerowalodz.pl/przepisy-dla-rowerzystow/nowelizacja-ws-oswietlenia



Uczeń klasy IV na lekcji techniki poznaje 
przepisy ruchu drogowego i zasady posługiwania 
się rowerem także przez dodatkowe zajęcia 
praktyczne organizowane przez szkołę.

Egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę 
rowerową nieodpłatnie przeprowadzany jest w 
szkole przez specjalnie przeszkolonego 
nauczyciela, który wcześniej pomagał zrozumieć 
przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów oraz 
opanować znaki drogowe. 

Jak uzyskać kartę rowerową

W szkole podstawowej karta rowerowa jest wydawana dziecku za pisemną zgodą jego 
rodziców lub opiekuna. Po pozytywnym zdaniu egzaminu  Dyrektor szkoły wydaje uczniowi 
dokument - KARTĘ ROWEROWĄ. 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych do testów mogą podejść w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego bądź u przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców 
posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.



Egzamin na kartę rowerową

.Egzamin na kartę rowerową obejmuje część teoretyczną i praktyczną. 

Część teoretyczna to 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Pytania dotyczą zarówno podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego, 

znajomości znaków drogowych, a także sposobach udzielania pierwszej pomocy.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy uzyskać co najmniej 80% 

poprawnych odpowiedzi. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=pM1P-HVgxJU ,https://euroblask.pl,  http://www.sp.bychawa.pl/?p=2834

https://www.youtube.com/watch?v=pM1P-HVgxJU
https://euroblask.pl/


Egzamin na kartę rowerową

.Poza częścią teoretyczną konieczne jest zaliczenie części praktycznej. 

Należy w jej trakcie potwierdzić, że opanowało się następujące umiejętności: 

➢ przygotowanie do jazdy i ruszanie na płaskim terenie,

➢ wsiadanie i zsiadanie z roweru,

➢ utrzymanie kierownicy przy użyciu jednej ręki,

➢ jazda po prostej, łukach i łukach w kształcie ósemki,

➢ hamowanie,

➢ właściwe reagowanie na znaki oraz poprawne wykonywanie takich manewrów drogowych 

jak skręt w prawo i lewo,

➢ wyprzedzanie i zawracanie. 

Egzamin nadzorowany jest przez nauczyciela posiadającego specjalistyczne przeszkolenie 

z zakresu przepisów ruchu drogowego, policjanta, egzaminatora lub instruktora.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=pM1P-HVgxJU ,https://euroblask.pl,  http://www.sp.bychawa.pl/?p=2834

https://www.youtube.com/watch?v=pM1P-HVgxJU
https://euroblask.pl/


Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest 
zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. 

Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie 
zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. 

Dzieci powyżej lat 10, by zgodnie z prawem korzystać z jednośladu, muszą posiadać kartę 
rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. 

Trzeba jednak pamiętać, że w świetle prawa hulajnogę elektryczną z siodełkiem                 

definiuje się jako motorower.

Przepisy zabraniają kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości    
lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu         ,

zabrania się korzystanie z telefonu komórkowego ,przejeżdżanie przez przejścia dla 
pieszych także przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób         , zwierząt

i przedmiotów jak również ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Hulajnoga elektryczna -przepisy

Źródło: MI,https://hulajnogi-ranking.pl/porady/hulajnoga-elektryczna-z-siedziskiem-najlepsze-7-modeli/



Co trzeba zrobić by uzyskać prawo jazdy

❖Po pierwsze musisz mieć aktualne zdjęcie

❖ Po drugie zrobić badania lekarskie  u lekarza 

uprawnionego do badania kierowców, by uzyskać 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii

❖ Po trzecie udać się  do właściwego ze względu zamieszkania

wydziału komunikacji, by uzyskać tzw. Profil Kandydata Kierowcy 

Uwaga! jeśli jesteś osobą niepełnoletnią musisz mieć pisemną zgodę rodziców

Źródło: info-car.pl



Jak uzyskać prawo jazdy

Teraz masz dwie drogi postępowania:

❖Pierwsza – sam uczysz się teorii, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego  zdajesz egzamin teoretyczny i po  jego zdaniu udajesz się do szkoły 

jazdy by odbyć  praktyczny kurs nauki jazdy i powrócić  do WORDu na egzamin 

praktyczny

❖Druga – wybierasz szkołę jazdy, kończysz tam kurs teoretyczno – praktyczny i po 

jego zakończeniu zdajesz w WORDzie najpierw egzamin teoretyczny, a później 

praktyczny. 

Gdy egzaminy masz już za sobą zostaje tylko wrócić do wydziału komunikacji 

(tam gdzie pobierałeś profil kierowcy) i odebrać dokument – Prawo Jazdy
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