
Projekt z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia .............. 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i 

trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu 

reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 

oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania 

psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. poz. 2242) w § 3 wyrazy „400 zł. ” 

zastępuje się wyrazami „500 zł.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu 

MINISTER INFRASTRUKTURY

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Damian Jakubik

Dyrektor

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 

narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania 

psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest wydawane na podstawie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie zawiera zmianę wysokości opłaty za kurs reedukacyjny 

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa 

w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej 

„kursem reedukacyjnym”. Obecnie wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł. 

Natomiast zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w ww. ustawie, minister właściwy 

do spraw zdrowia określa wysokość tej opłaty, która nie może przekroczyć 500 zł.

Biorąc pod uwagę wysokość kosztów rzeczowych i osobowych związanych 

z przeprowadzeniem kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej 

i przeciwdziałania narkomanii, opłatę za kurs reedukacyjny określono jako 500 zł. 

W porównaniu do obecnie obowiązującej opłaty w wysokości 400 zł, zmiana wysokości 

opłaty jest podyktowana wzrastającymi kosztami związanymi z organizacją kursu 

reedukacyjnego, wzrostem stawek prowadzących ten kurs, w tym wzrostem płacy minimalnej, 

oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnieniem materiałów 

dydaktycznych. Powyższe uzasadnia podniesienie opłaty za kurs reedukacyjny do 

maksymalnej wysokości dopuszczonej przez ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami.
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Ponadto, proponowana  kwota uwzględnia wymiar godzinowy szkolenia, jak również 

pożądane kwalifikacje, jakie są wymagane od prowadzących kurs reedukacyjny. Osoby te są 

wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, legitymującymi się wyższym wykształceniem oraz 

ukończonymi podyplomowymi studiami specjalistycznymi lub specjalistycznymi szkoleniami 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień lub odpowiednim 

doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych lub przeciwdziałania narkomanii. 

Należy także zauważyć, że kurs reedukacyjny jest obowiązany ukończyć kierowca, który 

kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 

podobnie do alkoholu, zgodnie z informacją przekazaną przez starostę. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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