WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU
Osoby
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1)
ubiegające
się o
wydanie lub
posiadające
prawo jazdy
kategorii
AM, A1, A2,
A, B1, B,
B+E lub T;

każdego
oka osobno
oraz przy
patrzeniu
razem nie
mniej niż
0,5 po
korekcji

bez ograniczeń:
niewymagane
okularowa,
rozpoznawanie
barw
soczewkami
kontaktowymi,
wewnątrzgałkowym
i,
pod warunkiem
dobrej tolerancji
i adaptacji do
korekcji

obuoczne pole
widzenia powinno
wynosić co najmniej
120°, a jego zakres
powinien wynosić co
najmniej 50° na lewo
i na prawo oraz 20°
w górę i w dół; w
obrębie kąta 20° od
punktu fiksacji nie
powinny
występować żadne
ubytki pola
widzenia

1) dla kategorii A1, A2, A wymagane
prawidłowe;

badanie
**)
niewymagane

badanie
niewymagane

2) ubiegające
się o wydanie
lub
posiadające:
prawo jazdy
kategorii C1,
C1+E, C,
C+E, D1,
D1+E, D,
D+E lub
pozwolenie
na
kierowanie
tramwajem;
3)
występujące
o zezwolenie
na kierowanie
pojazdem

oka lepiej
widzącego
nie mniej
niż
0,8 i oka
gorzej
widzącego
nie mniej
niż
0,5 po
korekcji

bez ograniczeń:
okularowa,
soczewkami
kontaktowymi,
wewnątrzgałko-wymi, pod
warunkiem
dobrej
tolerancji i
adaptacji do
korekcji;
dopuszczalna
korekcja w
granicach: ±8,0 D

obuoczne pole
widzenia powinno
wynosić co najmniej
160°, a jego zakres
powinien wynosić
co najmniej 70° na
lewo i na prawo oraz
30° w górę i w dół;
w obrębie kąta 30°
od punktu fiksacji
nie powinny
występować żadne
ubytki pola
*)
widzenia

prawidłowe
rozpoznawanie
barwy:
czerwonej,
zielonej, żółtej

Wrażliwość
na
kontrast

2) dla kategorii AM, B1, B, B+E lub T w
przypadku stwierdzenia jednooczności można
orzec brak przeciwwskazań do kierowania
pojazdami pod następującymi
warunkami:
a) ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie
mniej niż 0,5 z korekcją,
b) pole widzenia oka widzącego powinno wynosić
co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić
co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w
górę i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji
nie powinny
*)
występować żadne ubytki pola widzenia
c) od powstania jednooczności lub diplopii
upłynęło co najmniej 12 miesięcy
prawidłowe
prawidłowe

prawidłowe

uprzywilejowa
nym lub
przewożącym
wartości
pieniężne
albo o
przedłużenie
ważności
tego
zezwolenia;
4)
podlegające
badaniom na
podstawie art.
39j ust. 1 albo
art. 39m
ustawy z dnia
6 września
2001 r. o
transporcie
drogowym;
5) o których
mowa w a rt.
34 ust. 1, art.
60 lub art.
117 ust. 4
ustawy z
dnia 5
stycznia
2011 r. o
kierujących
pojazdami

Objaśnienia:
*) wymagane badanie pola widzenia - orientacyjne; w przypadku stwierdzenia jaskry lub zmian zwyrodnieniowych siatkówki jest wskazane wykonanie badania
pola widzenia perymetrycznie.
**) badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie należy wykonać, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe lub jest po
laserowej korekcji wad wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego; w przypadku zaburzeń widzenia zmierzchowego i wrażliwości na
olśnienie możliwe jest określenie ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia, o których mowa w art. 79 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

