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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 24 lutego 2021 r.
Sekretarz Stanu

Rafał Weber

Znak sprawy: DTD-5.4411.31.2021

Szanowny Pan
Maciej Wroński
Prezes
Transport i Logistyka Polska

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 25 stycznia br. w sprawie ważności certyfikatów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji zawodowych przez osoby zarządzające transportem w firmie oraz kierowców zawodowych, 

wydanych przez właściwe władze Wielkiej Brytanii jeszcze przed wyjściem tego państwa z Unii Europejskiej, 

uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1268, z późn. zm.) wpis w prawie jazdy kodu 95 dokonuje się m. in. na podstawie karty kwalifikacji kierowcy 

wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wprawdzie Wielka Brytania opuściła już Unię 

Europejską a relacje ze Wspólnotą reguluje wzajemna umowa (Trade and Cooperation Agreement between 

the Euroean Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, of the other part) i z końcem grudnia 2020 r. zakończył się okres 

przejściowy, w czasie którego Wielka Brytania funkcjonowała jak państwo członkowskie Unii Europejskiej, to 

w ocenie Ministerstwa Infrastruktury karty kwalifikacji kierowcy wydane w Wielkiej Brytanii przed dniem 1 

stycznia 2021 r. należy w dalszym ciągu traktować jak karty wydane przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. Mając na względzie ww. umowę, kierowca posiadający brytyjska kartę kwalifikacji kierowcy, 

który zamierza wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy w polskiej firmie transportowej, 

powinien posiadać jednak wpis kodu 95 w polskim prawie jazdy. Wymiana kart kwalifikacji kierowcy 

wydanych przez Wielką Brytanię przed dniem 1 stycznia 2021 r. na polskie prawo jazdy z wpisem kodu 95 

odbywa się na zasadach dotychczasowych, tj. na podstawie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i 

psychologicznego oraz na podstawie karty kwalifikacji kierowcy.

Jednocześnie należy wskazać, że warunki związane z wymogiem kompetencji zawodowych określa art. 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i 

uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia zainteresowane osoby 

przystępują do egzaminu w państwie członkowskim, w którym posiadają zwykłe miejsce zamieszkania, lub w 



państwie członkowskim, w którym pracują, natomiast zgodnie z ust. 8 dowodem posiadania kompetencji 

zawodowych jest certyfikat wydany przez organ lub podmiot upoważniony przez państwo członkowskie. 

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury certyfikaty kompetencji zawodowych 

wydane przez Wielką Brytanię przed dniem 1 stycznia 2021 r. należy traktować jak certyfikaty wydane przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej i po dniu 1 stycznia br. nie wymagają wymiany.   

Z poważaniem,

Rafał Weber

/podpisano elektronicznie/



Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią pisma 

w zakresie dokonania interpretacji przepisów prawa znajdujących się w zakresie właściwości ministra 

właściwego do spraw transportu;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.) i rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 

(Dz. U. poz. 101 i 176) oraz konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) nakładającej na Administratora danych 

obowiązek przechowywania dokumentacji napływającej do organu oraz powstającej w organach 

państwowych;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie 

wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do załatwienia sprawy, 

a następnie przez okres 10, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), 

po tym czasie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora 

danych obowiązków wynikających z przepisów ww. ustawy;

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony 

danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: 

inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/101/1
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