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Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  droga dla rowerów — drogę lub jej część 
przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 
odpowiednimi znakami drogowymi; droga 
dla rowerów jest oddzielona od innych dróg 
lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub 
za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a)  pas ruchu dla rowerów — część jezdni 
przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 
kierunku, oznaczoną odpowiednimi znaka-
mi drogowymi;

 5b)  śluza dla rowerów — część jezdni na wlo-
cie skrzyżowania na całej szerokości jezdni 
lub wybranego pasa ruchu przeznaczona 
do zatrzymania rowerów w celu zmiany 
kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeń-
stwa, oznaczona odpowiednimi znakami 
drogowymi;”,

c) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„47)  rower — pojazd o szerokości nieprzekra-
czającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby 
jadącej tym pojazdem; rower może być 
wyposażony w uruchamiany naciskiem na 
pedały pomocniczy napęd elektryczny za-
silany prądem o napięciu nie wyższym niż 
48 V o znamionowej mocy ciągłej nie więk-
szej niż 250 W, którego moc wyjściowa 
zmniejsza się stopniowo i spada do zera 
po przekroczeniu prędkości 25 km/h;”,

d) po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

„47a)  wózek rowerowy — pojazd o szerokości 
powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu 

osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni 
osoby jadącej tym pojazdem; wózek ro-
werowy może być wyposażony w urucha-
miany naciskiem na pedały pomocniczy 
napęd elektryczny zasilany prądem o na-
pięciu nie wyższym niż 48 V o znamiono-
wej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, 
którego moc wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po przekrocze-
niu prędkości 25 km/h;”;

2) w art. 16:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowe-
rem, wózkiem rowerowym, motorowerem, 
wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca 
pojazd napędzany silnikiem są obowiązani 
poruszać się po poboczu, chyba że nie na-
daje się ono do jazdy lub ruch pojazdu 
utrudniałby ruch pieszych.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.  Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim 
kierujący rowerem, motorowerem lub mo-
tocyklem może poruszać się środkiem pasa 
ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie 
skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, 
z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.”;

3) w art. 17 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a)  na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, 
z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzy-
stów lub pas ruchu dla rowerów;”;

4) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Kierujący pojazdem jest obowiązany przy 
wyprzedzaniu zachować szczególną ostroż-
ność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wy-
przedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. 
W razie wyprzedzania roweru, wózka rowe-
rowego, motoroweru, motocykla lub kolum-
ny pieszych odstęp ten nie może być mniej-
szy niż 1 m.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Kierujący pojazdem jest obowiązany przy 
wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wy-
przedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 
5, 10 i 12.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Kierującemu pojazdem wyprzedzanym za-
brania się w czasie wyprzedzania i bezpo-
średnio po nim zwiększania prędkości. Kie-
rujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem 
rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obo-
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1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, 
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, 
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. 
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, 
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, 
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, 
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, 
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, 
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, 
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, 
poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, 
poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz 
z 2011 r. Nr 30, poz. 151.
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wiązany zjechać jak najbardziej na prawo 
w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu 
nie stosuje się w przypadku, o którym mo-
wa w ust. 12.”,

d) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12.  Kierujący rowerem może wyprzedzać inne 
niż rower powoli jadące pojazdy z ich pra-
wej strony.”;

5) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę po-
przeczną, jest obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa ro-
werzyście jadącemu na wprost po jezdni, pa-
sie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów 
lub innej części drogi, którą zamierza opuś-
cić.”;

6) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Liczba pojazdów jadących w zorganizowa-
nej kolumnie nie może przekraczać:

1)  samochodów osobowych, motorowerów 
lub motocykli — 10;

2)  rowerów lub wózków rowerowych — 15;

3)  pozostałych pojazdów — 5.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Zabrania się wjeżdżania między jadące 
w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 
oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.”;

7) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Kierujący rowerem jest obowiązany korzy-
stać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kie-
runku, w którym się porusza lub zamierza 
skręcić. Kierujący rowerem, korzystając 
z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowią-
zany zachować szczególną ostrożność i ustę-
pować miejsca pieszym.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a.  Kierujący rowerem może zatrzymać się 
w śluzie rowerowej obok innych rowerzy-
stów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy 
zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy 
w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na 
jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 
lub art. 16 ust. 4 i 5.”,

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  jazdy po jezdni obok innego uczestnika ru-
chu, z zastrzeżeniem ust. 3a;”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.  Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni 
kierującego rowerem obok innego roweru 
lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to po-
ruszania się innym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego.”,

e) uchyla się ust. 4,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Korzystanie z chodnika lub drogi dla pie-
szych przez kierującego rowerem jest do-
zwolone wyjątkowo, gdy:

1)  opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 
kierującą rowerem;

2)  szerokość chodnika wzdłuż drogi, po któ-
rej ruch pojazdów jest dozwolony z pręd-
kością większą niż 50 km/h, wynosi co 
najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3)  warunki pogodowe zagrażają bezpieczeń-
stwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z za-
strzeżeniem ust. 6.”;

8) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków 
określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub po-
stój na chodniku przy krawędzi jezdni całego 
samochodu osobowego, motocykla, motoro-
weru, roweru lub wózka rowerowego. Inny po-
jazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-
kraczającej 2,5 t może być w całości umiesz-
czony na chodniku tylko w miejscu wyznaczo-
nym odpowiednimi znakami drogowymi.”;

9) w art. 49 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowe-
rów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem ro-
weru.”;

10) w art. 62 w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  motocykla i przyczepy, motoroweru i przycze-
py, roweru i przyczepy, wózka rowerowego 
i przyczepy, którego długość nie może przekra-
czać 4 m.”;

11)  w art. 63 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się śred-
nikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)  dzieci w przyczepie przystosowanej konstruk-
cyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez ro-
wer lub wózek rowerowy.”;

12) w art. 87 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, 
motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od 
osoby, która ukończyła 18 lat;”;

13) w art. 96:

a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  rowerem i wózkiem rowerowym — jest  
karta rowerowa, motorowerowa lub prawo 
jazdy;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Kierować wózkiem rowerowym lub rowe-
rem wieloosobowym oraz przewozić wóz-
kiem rowerowym lub na rowerze inną oso-
bę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kie-
rować po jezdni wózkiem inwalidzkim poru-
szanym siłą mięśni kierującego — osoba, 
która ukończyła 13 lat.”;
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14)  w art. 129b w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowe-
rowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeź-
dzie wierzchem lub pędzeniu zwierząt,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieru-
jących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) wprowadza 
się następujące zmiany:

1)  w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowią-
zana do posiadania dokumentu stwierdzające-
go posiadanie uprawnienia do kierowania ro-
werem, wózkiem rowerowym lub pojazdem 
zaprzęgowym.”;

2) w art. 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  rowerem i wózkiem rowerowym — jest karta 
rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, 
B1 lub T — w przypadku osób, które nie ukoń-
czyły 18 lat;”;

3) w art. 8 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  17 lat — dla roweru wieloosobowego, roweru 
lub wózka rowerowego przewożących inną 
osobę;”;

4)  w art. 87 w ust. 3 w pkt 4 w lit. a wyrazy „o których 
mowa w ust. 1 pkt 1—3” zastępuje się wyrazami 
„ust. 2 pkt 1—3”;

5)  w art. 117 w ust. 1 wyrazy „ , z zastrzeżeniem 
art. 112 ust. 2” zastępuje się wyrazami „ , z zastrze-
żeniem art. 112 ust. 3”;

6)  w art. 125 w pkt 8 w lit. a w tiret drugie, w lit. b i c 
wyrazy „art. 124 ust. 1” zastępuje się wyrazami 
„art. 124 ust. 3”;

7)  w art. 125 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)  po art. 129h dodaje się art. 129i—129k 
w brzmieniu:

„Art. 129i. 1.  Badanie w celu ustalenia zawar-
tości w organizmie alkoholu 
przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń elektronicznych doko-
nujących pomiaru stężenia alko-
holu w wydychanym powietrzu.

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, 
jeżeli stan osoby podlegającej 
badaniu uniemożliwia jego prze-
prowadzenie urządzeniem elek-
tronicznym lub osoba ta odma-
wia poddania się takiemu bada-
niu. W takim przypadku ustale-
nie zawartości w organizmie al-
koholu następuje na podstawie 
badania krwi lub moczu.

3.  Badanie w celu ustalenia zawar-
tości w organizmie alkoholu 
może być przeprowadzone rów-
nież w razie braku zgody kieru-
jącego, o czym należy go uprze-
dzić.

4.  Warunki oraz sposób przepro-
wadzania badań, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, określa ustawa 
z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473, z późn. zm.2)). 

 Art. 129j. 1.  Badanie w celu ustalenia w or-
ganizmie obecności środka dzia-
łającego podobnie do alkoholu 
przeprowadza się przy użyciu 
metod niewymagających bada-
nia laboratoryjnego.

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, 
jeżeli stan osoby podlegającej 
badaniu uniemożliwia jego 
przeprowadzenie metodą nie-
wymagającą badania laborato-
ryjnego albo osoba ta odmawia 
poddania się takiemu badaniu. 
W takim przypadku ustalenie 
w organizmie obecności środka 
działającego podobnie do alko-
holu następuje na podstawie 
badania krwi lub moczu.

3.  Dopuszcza się badanie krwi lub 
moczu jako następstwo badania 
przeprowadzonego metodą, 
o której mowa w ust. 1, albo je-
żeli nie ma możliwości wykorzy-
stania tej metody. 

4.  Badanie w celu ustalenia obec-
ności w organizmie środka dzia-
łającego podobnie do alkoholu, 
w sposób określony w ust. 2 i 3, 
może być przeprowadzone rów-
nież w razie braku zgody osoby 
podlegającej badaniu, o czym 
należy ją uprzedzić.

5.  Minister właściwy do spraw 
zdrowia, uwzględniając skutki 
oddziaływania na organizm kie-
rowcy środków działających po-
dobnie do alkoholu, określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  wykaz tych środków;

2)  warunki i sposób przeprowa-
dzania badań na ich obec-
ność w organizmie.

 Art. 129k. 1.  W razie uczestniczenia w wy-
padku drogowym, w którym 
jest zabity lub ranny, kierujący 
pojazdem jest poddawany ba-
daniu na zawartość w organi-
zmie alkoholu lub środka działa-
jącego podobnie do alkoholu.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, 
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 
i Nr 127, poz. 857.
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2.  Badaniu, o którym mowa 
w ust. 1, można poddać także 
inną osobę, jeżeli zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że mogła 
kierować pojazdem uczestniczą-
cym w wypadku drogowym, 
w którym jest zabity lub ranny.

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 
i 2, mają prawo żądać od orga-
nu kontroli ruchu drogowego 
przeprowadzenia badania krwi 
lub moczu w celu ustalenia za-
wartości w organizmie alkoholu 
lub środka działającego podob-
nie do alkoholu.”;”;

8) w art. 126 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  w art. 39g:

a)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami, lub spełnia wymagania okreś-
lone dla tej działalności;”,

b) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  zawarł umowę na przeprowadzanie za-
jęć z ośrodkiem doskonalenia techniki 
jazdy, o którym mowa w przepisach 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieru-
jących pojazdami, lub”;”;

9)  w art. 135 w pkt 1 wyrazy „w trybie art. 182 ust. 1” 
zastępuje się wyrazami „w trybie art. 182 § 1”;

10)  w art. 136 w ust. 5 wyrazy „o których mowa 
w ust. 3” zastępuje się wyrazami „o których mowa 
w ust. 4”;

11)  w art. 139 w pkt 3 wyrazy „art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 
lit. a” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 
i 7 lit. a”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
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