
KARTA ROWEROWA 

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami: 

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem jest 

karta rowerowa (art. 7 ust. 1 pkt 2). 

2. Minimalny wiek do kierowania rowerem wynosi 10 lat (art. 8 ust. 1 pkt 10).  

3. Kartę rowerową wydaje: 

a) uczniowi szkoły podstawowej - dyrektor szkoły (nieodpłatnie, za pisemną zgodą 

rodziców/prawnych opiekunów) (art. 17 ust. 1 pkt 1), 

b) innym osobom – dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub 

przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający 

poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań (art. 17 ust. 1 

pkt 2). 

4. Kartę rowerową może otrzymać osoba (art. 17 ust. 1 pkt 2), która: 

a) osiągnęła minimalny wiek, 

b) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć 

szkolnych, zajęć prowadzonych przez WORD lub zajęć prowadzonych przez 

ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające 

spełnianie dodatkowych wymagań (art. 17 ust. 2). 

5. Wtórnik karty rowerowej (jeśli została zagubiona lub zniszczona) wydaje 

nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę (art. 18 ust. 5). 

Uwaga! 

Dyrektor gimnazjum będzie mógł wydać kartę rowerową uczniom gimnazjum 

jeszcze tylko w I półroczu roku szkolnego 2011/2012. Oznacza to, iż w związku 

ze zmianami dotyczącymi wydawania kart rowerowych, gimnazja powinny 

umożliwić uzyskanie karty rowerowej wszystkim swoim uczniom (kl. I, II i III), 

którzy jej nie posiadają w podanym wyżej terminie.  

ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Szkoła podstawowa odpowiada za przygotowanie ucznia do uzyskania karty 

rowerowej, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera 

treści umożliwiające przygotowanie ucznia do uzyskania karty rowerowej (art. 41 

ust.1).  

2. Zajęcia dla uczniów ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej prowadzą 

nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 41 ust.2). 

3. Uczniowie ubiegający się o kartę rowerową - na podstawie stosownego 

porozumienia podpisanego przez dyrektora szkoły z wojewódzkim ośrodkiem 

ruchu drogowego (WORD) lub ośrodkiem szkolenia kierowców (OSK), 

posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - 

mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez WORD lub OSK. Zajęcia dla 

uczniów są nieodpłatne. Koszty uczestnictwa uczniów w tych zajęciach pokrywa 

ze środków własnych WORD lub OSK (art. 41 ust.3, 5). 

4. Sprawdzanie niezbędnych umiejętności uczniów szkół podstawowych 

ubiegający się o kartę rowerową odbywa się podczas zajęć szkolnych (art. 49 ust. 

5). 



5. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę 

rowerową dokonuje (art. 65): 

1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu 

drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu 

drogowego, 

2) policjant lub policjant w  stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne 

przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator, instruktor – 

sprawdzian umiejętności dla uczniów szkoły podstawowej odbywa się 

w szkole w obecności nauczyciela. 

6. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności uczniów ubiegających się o kartę 

rowerową oraz nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia ogólnego 

przewiduje uzyskanie karty rowerowej sprawuje kurator oświaty (art. 47 ust. 3, art. 

73). 

Uwaga! 

  Wymagania do uzyskiwania karty rowerowej, wzór karty rowerowej, sposób 

organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami, ubiegających się o wydanie karty 

rowerowej oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących 

uczniami określą w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. transportu 

w porozumieniu z ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania. 

 Uczniowie ubiegający się o uzyskanie uprawnień do kierowania rowerem, którzy 

w szkole podstawowej lub gimnazjum nie uzyskają karty rowerowej do marca 

2012 r., w celu uzyskania karty rowerowej, po wejściu w życie ustawy, będą mogli 

uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu 

drogowego (w województwie lubuskim: WORD w Zielonej Górze i WORD 

w Gorzowie Wlkp.) lub ośrodki szkolenia kierowców, posiadające poświadczenie 

potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań (art. 41 ust.4). 

Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osób (uczniów) ubiegających się o kartę 

rowerową w WORD lub OSK dokonuje się w ramach zajęć w obecności rodzica 

(prawnego opiekuna) (art. 49 ust.5, art. 65 ust. 2). 

Kartę rowerową dla tych uczniów wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu 

drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców, posiadający 

poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań (art. 17 ust. 1 pkt 2). 


