
Porozumienie 

pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej 

oraz organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego 

z dnia A \ 2018 r.

w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego 

w zawodach związanych z transportem drogowym

Na podstawie art. 120 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
996 i 1000) Minister Edukacji Narodowej i organizacje tworzące Forum Transportu Drogowego, zwani 
dalej „stronami", zawierają niniejsze porozumienie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz 
rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, w szczególności w zakresie kształcenia w zawodach 
związanych z transportem drogowym.

§1

Minister Edukacji Narodowej oraz organizacje tworzące Forum Transportu Drogowego, zwane dalej 
„organizacjami", będą współdziałać w zakresie podnoszenia jakości i efektywności szkolnictwa 
branżowego i technicznego oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez działania w zakresie programowania treści nauczania, organizacji praktycznej 
nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nabywania przez uczniów uprawnień zawodowych, 
doradztwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

§2

Zakres wspólnego działania stron obejmie:

1) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego;
2) współpracę w zakresie tworzenia i aktualizacji podstaw programowych kształcenia 

w zawodach związanych z transportem drogowym;
3) działania mające na celu zachęcanie pracodawców branży transportu drogowego, zwanych 

dalej „pracodawcami", do udziału w procesie organizacji praktycznej nauki zawodu 
i przeprowadzania egzaminów zawodowych;

4) współdziałanie w rozbudowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
5) współpracę na rzecz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych 

z transportem drogowym.

§3

Organizacje zobowiązują się do podejmowania działań w zakresie realizacji postanowień niniejszego 
porozumienia, a w szczególności do:

1) zachęcania pracodawców do udziału w „dniach otwartych" organizowanych przez szkoły 
i kuratoria oświaty oraz akcjach promujących zawody właściwe dla prowadzonej przez nich 
działalności, w celu zachęcenia uczniów do podejmowania kształcenia w zawodach związanych 
z transportem drogowym oraz szeroko rozumianej promocji szkolnictwa branżowego 
technicznego;

2) zachęcania pracodawców do organizowania wizyt zawodoznawczych i „drzwi otwartych" dla 
uczniów w przedsiębiorstwach branży transportu drogowego;
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3) wspierania działań pracodawców związanych z zawieraniem umów ze szkołami oraz 
obejmowaniem patronatami oddziałów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
w zawodach związanych z transportem drogowym;

4) inicjowania, na wniosek pracodawców, wprowadzania nowych zawodów i kwalifikacji 
dodatkowych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w porozumieniu 
z właściwymi ministrami;

5) zachęcania pracodawców do współpracy ze szkołami na rzecz organizacji praktycznej nauki 
zawodu dla uczniów, w szczególności w zakresie przygotowania do prowadzenia pojazdów 
oraz doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycieli szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe;

6) zachęcania pracodawców do przekazywania materiałów i pomocy dydaktycznych na rzecz 
szkół kształcących w zawodach związanych z transportem drogowym;

7) upowszechniania idei zaangażowania pracodawców w organizację i przeprowadzanie 
egzaminów zawodowych;

8) propagowania włączania się pracodawców w prace nad Zintegrowanym Systemem 
Kwalifikacji.

§4

Minister Edukacji Narodowej zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji
postanowień niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1) informowania organizacji o planowanych pracach nad podstawami programowymi kształcenia 
w zawodach oraz zapraszania organizacji do współpracy przy ich tworzeniu;

2) merytorycznego wsparcia działań organizacji mających na celu tworzenie przez pracodawców 
warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów oraz doskonalenia nauczycieli 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

3) współpracy z kuratorami oświaty w realizacji postanowień niniejszego porozumienia na 
szczeblu regionalnym i lokalnym.

§5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego, którego dotyczy wypowiedzenie. 
W przypadku wypowiedzenia złożonego przez organizację, wypowiedzenie wywołuje skutek 
prawny wyłącznie w stosunku do organizacji, która złożyła to wypowiedzenie.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7

Porozumienie zawarto w dwóch egzemplarzach, jeden dla Ministra Edukacji Narodowej oraz jeden dla
Forum Transportu Drogowego.

Organizacje tworzące 

Forum Transportu Drogowego

Minister Edukacji Narodowej



Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego

(data i podpis)

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA 

(data i podpis) /
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Okręgowe Stowarzyszenie Drogowych Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów "WYBRZEŻE"

Polska Izba
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ortu Samochodowego i Spedycji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników i yi^nsportowców
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Polska Izba Spedycji I Logistyki
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Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
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Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
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Sądecka Izba Gospodarcza
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Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej

w
(data i podpis)

Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Olsztynie

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce
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