
Projekt Zarządu 

Województwa Opolskiego 
 

 

Uchwała Nr .............. /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                        2023r. 

  

w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa 

jazdy  odpowiedniej kategorii 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2094), oraz  art. 56a  ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  

o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1212 z późn. zm.), Sejmik Województwa 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się wysokość opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania 

prawa jazdy odpowiedniej kategorii: 

 

1) 50 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień każdej 

kategorii prawa jazdy; 

2) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania 

prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T; 

3) 250 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania 

prawa jazdy w zakresie uprawnień  kategorii: B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. 

 

2. Za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego dla osób 

ubiegających się o uprawnienia wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r . o kierujących pojazdami (B kod 96) pobiera się opłatę, o której mowa  

w ust. 1 pkt 2. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 56a  ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) – wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu 

państwowego określa sejmik województwa w drodze uchwały będącej aktem prawa 

miejscowego.  Przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty  

za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu 

państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  odpowiedniej kategorii 

kandydatów na kierowców i kierowców w województwie opolskim jest konsekwencją 

zmian w/w ustawie. 

 Aktualne stawki opłaty egzaminacyjnej obowiązują w niezmienionej wysokości od 2013 

roku.  Koszt przeprowadzania egzaminu teoretycznego to obecnie 30 zł, natomiast 

egzaminu praktycznego na poszczególne kategorie to: kat B- 140,00 / kat A – 180,00 / kat 

C, D -200,00 

Proponowane zmiany :  

- części teoretycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  

w zakresie uprawnień każdej kategorii  w wysokości 50 zł; 

- części praktycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  

w zakresie uprawnień kategorii: 

a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T - w wysokości 200 zł, 

b)  B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E - w wysokości 250 zł. 

Przyjęte stawki są stawkami maksymalnymi wynikającymi z zapisów ustawy o kierujących 

pojazdami, uwzględniają koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem 

egzaminów państwowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu. Analiza 

przygotowana przez WORD w Opolu wskazuje, iż zachodzi konieczność przyjęcia 

maksymalnych ustawowych stawek opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych, 

które tylko pod warunkiem przeprowadzania podobnej ilości egzaminów jak w latach 

poprzednich, pokryją nakłady jakie należy ponieść na ich przeprowadzenie.  

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. koszt przeprowadzenia jednego egzaminu na 

poszczególne kategorie przedstawia się następująco: 

 

 

 

WORD 

Koszty jednego egzaminu w WORD-OPOLE [zł] 2022 rok 

Teoria 

(B) 

A,  A1, 

A2 

B, 

AM 
C D 

C+E, 

C1+E, 

D1+E, 

D+E 

T, C1, 

D1, B1, 

B96 

B+E, 

Aktualna cena 

egzaminu 
30 180 140 200 200 245 170 200 

WORD OPOLE 41,94 251,65 195,7

3 

279,61 279,6

1 

342,53 237,67 279,61 



Koszty rzeczowe i osobowe zostały skalkulowane według następującej metodologii: 

Dla części teoretycznej: 

Ogółem ilość przeprowadzonych egz. teoretycznych  x  aktualna cena egz. 

teoretycznego = przychody z tytułu przeprowadzonych egz. Teoretycznych 

 

= %  udział 

kosztów egz. teoretycznych w ogólnych przychodach 

   

 

W taki sam sposób wyliczono egzaminy praktyczne  

 

Powyższa propozycja określenia przez Sejmik Województwa  wysokości opłaty  

za przeprowadzanie egzaminu państwowego wynika również z rekomendacji Krajowego 

Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które  

po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kosztów i przychodów z działalności 

egzaminacyjnej wskazuje, że osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, a w niektórych 

przypadkach zminimalizowanie strat z działalności będzie możliwe o ile stawki  

za przeprowadzenie  egzaminów będą ustalone na maksymalnym poziomie wskazanym  

w ustawie. 

Mając na uwadze powyższe przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać jako zasadne  

 


