
Okres próbny dla nowych kierowców z prawem                
jazdy kategorii B 

 

Już wkrótce, bo od dnia 04.01.2016 r., wszystkie osoby, które po tej dacie po raz 
pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będą podlegały tzw. okresowi próbnemu. 
Wynosi on 2 lata, począwszy od dnia, w którym danej osobie zostało wydane prawo 
jazdy tej kategorii. Okresowi temu towarzyszyć też będzie specjalny nadzór nad 
początkującym kierowcą. Jeśli taki kierowca popełni w okresie próbnym dwa 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, które zostaną stwierdzone 
mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu 
orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, to wtedy 
starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 
lata (art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami – dalej u.k.p.). Z kolei 
popełnienie w tym okresie trzech wykroczeń drogowych będzie skutkować 
cofnięciem uprawnienia (art. 103 ust. 1 pkt 3 u.k.p.) i koniecznością ponownego 
spełniania wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o 
uprawnienie (art. 104 u.k.p.). 

Między 4 a 8 miesiącem, liczonym od dnia otrzymania prawa jazdy, kierowca 
obowiązany będzie (na swój koszt) do odbycia kursu dokształcającego w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń 
w ruchu drogowym. Po odbyciu tychże zobligowany zaś będzie do przedstawienia 
staroście stosownych zaświadczeń. Kierowca musi tego dokonać do czasu upływu 8 
miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. 

W okresie próbnym „młodego” kierowcę obejmowało będzie szereg ograniczeń 
dotyczących zachowania na drodze. Mianowicie będzie to zakaz przekraczania 

prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem 
zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. 
Zabronione będzie też kierowanie pojazdem nieoznakowanym symbolem liścia 
klonowego oraz podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu 
określonego w prawie jazdy kategorii B lub osobiste wykonywanie działalności 
gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla tej kategorii prawa 
jazdy. Okresem próbnym zostaną też objęte osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. B 
po uprzednim cofnięciu im uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 
ust. 1 pkt 2 lub 3 u.k.p. (m.in. za ponowne przekroczenie liczby 24 punktów karnych). 

Charakterystyczne dla kierowcy w okresie próbnym będzie wspomniane już 
obowiązkowe oznakowanie z tyłu i przodu pojazdu samochodowego, którym będzie 
on kierował, okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – 
jednak tylko przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu. Nieposiadanie na samochodzie 
znaczka z „zielonym listkiem” skutkować będzie również dolegliwymi 
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konsekwencjami finansowymi w postaci 500-złotowego mandatu karnego. Naklejka 
ta ma mieć okrągły kształt o średnicy 11 cm, a jej celem jest uwidocznienie w ruchu 
drogowym niedoświadczonych jeszcze kierowców, co ma wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników. 

Z uwagi zatem na zbliżający się termin wejścia w życie omówionych powyżej 
przepisów ustawy o kierujących pojazdami, Wydział Komunikacji i Transportu 
tutejszego Starostwa zachęca wszystkie osoby, które jeszcze rozważają możliwość 
rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kategorii B, aby nie zwlekały dłużej z tą decyzją. 
Jest to bowiem „ostatni dzwonek” na realne uzyskanie przed dniem 04.01.2016 r. 
prawa jazdy tej kategorii na obecnych, bardziej liberalnych zasadach. 
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