
UCHWAŁA NR L/984/23 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców 
i kierowców w województwie wielkopolskim. 

Na podstawie art. 56a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1212 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego 
w województwie wielkopolskim pobiera się opłatę w wysokości: 

1) 50 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego; 

2) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, 

B1, B, C1, D1, T lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

3) 250 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, 

C+E, D, D+E, lub D1+E. 

2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po 
przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych 
osób, opłaty zmniejszają się o 50%. 

3. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 2.  

1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem 
państwowym, poinformowała ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin 
w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość 
egzaminu państwowego podlega: 

1) zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu 

państwowego przeprowadzonego w innym terminie albo 

2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej. 

2. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu 
państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata 
pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega: 

1) zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo 

2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej. 

3. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, 
opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10% tej 
opłaty. 
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§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego                                 
w województwie wielkopolskim. 

§ 4.  

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 
Małgorzata Waszak-Klepka 
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Uzasadnienie do uchwały Nr L/984/23 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2589) dokonano z dniem 1.01.2023 r. zmian m.in. w zakresie opłat za 
przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Obecnie zgodnie z art. 56 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1212, z późn. zm.) wysokość opłat za przeprowadzanie egzaminu państwowego określa sejmik 
województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kosztów i przychodów z działalności egzaminacyjnej 
w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w województwie wielkopolskim uchwala się przyjęcie 
stawek maksymalnych określonych w poszczególnych kategoriach w ustawie o kierujących pojazdami. 
Obecnie stosowane stawki opłat za egzamin obowiązują od roku 2013. Na przestrzeni lat 2013-2022 
obserwowany jest stały spadek liczby przeprowadzanych egzaminów, przy jednoczesnym wzroście 
wynagrodzeń, kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, opłat za odbiór śmieci komunalnych 
i ścieków oraz podatku od nieruchomości. Powyższy wzrost opłat oraz ograniczenie od 2020 r. ilości 
egzaminów, które może przeprowadzić dziennie egzaminator, wpłynęło na zwiększenie kosztów realizacji 
egzaminów państwowych na prawa jazdy. Biorąc powyższe pod uwagę ustalenie stawek opłat w wysokości 
określonej niniejszą uchwałą za egzaminy jest wskazany i umożliwi realizację zadań WORD-ów. 
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