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Działając w imieniu Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska chciałbym podziękować za

podjęcie działań mających na celu skorygowanie obowiązujących od 6 kwietnia br. rozwiązań, które
w negatywny sposób odbiły się na rynku pracy kierowców. Do takich działań można zaliczyć przekazany

do konsultacji społecznych projekt rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury zmieniajqcego
rozporzqdzenie w sprawie szkolenia i egzominowania kierowców wykonujqcych przewóz drogowy,
sygnowany datą 7 lipca br. Niestety zaproponowane w przedmiotowym projekcie rozwiązania jedynie
częściowo odnoszą się do zgłaszanych pisemnie (i ustnie podczas spotkań konsultacyjnych) problemów
z jakimi branża transportu drogowego boryka się na skutek tzw. reformy systemu szkolenia
zawodowych kierowców i wydawania dokumentów potwierdzających te szkolenia.

Jedną z takich budzących nasze poważne zastrzeżenia kwestii jest zagrożenie bezpieczeństwa danych
osobowych kierowców przetwarzanych przez ośrodki szkolenia i inne podmioty prowadzące szkolenie
wymagane od zawodowych kierowców. Wynika to zarówno z niewłaściwej funkcjonalności systemu
teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia zawodowych kierowców, jak i ze zbyt
daleko idących rozwiązań przyjętych w aktach wykonawczych wydanych przez Ministra lnfrastruktury.

Odnosząc się do funkcjonalności systemu teleinformatycznego, należy wskazać przede wszystkim fakt,
iż producent dokumentów komunikacyjnych, którego system teleinformatyczny umożliwia ośrodkom
szkolenia i innym zobowiązanym do tego podmiotom szkolącym zawodowych kierowców
przetwarzanie danych kierowców zawartych w profilu kierowcy zawodowego (PKZ):

nie udostępnił tym podmiotom bezpośredniego, bezpłatnego dostępu do tego systemu, w celu
wprowadzania danych do PKZ,

wprowadził - bez jakiejkolwiek podstawy prawnej - nieokreślonych komercyjnych
pośredników, którzy zapewniają dostęp do systemu teleinformatycznego dla ośrodków
szkolenia za pomocą własnego oprogramowania oraz własnych serwerów.

W zakresie rozwiązań formalnych, wynikających z wdrożonego z dniem 6 kwietnia br. prawa, należy
wskazaĆ, że zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 25 morca 2022 r.

w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowcow wykonujqcych przewóz drogowy, rozporzqdzenia
Ministra lnfrostruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 201"6 r. w sprowie wydowonia dokumentow
stwierdzajqcych uprawnienio do kierowania pojazdami oraz rozporzqdzenia z dnia 4 kwietniq 2022 r.

w sprawie wydawania karty kwalifikacji kier.oqlcy, ośrodki szkolenia i inne. podmioty wykonujące
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szkolenia wymagane dla zawodowych kierowców otrzymują dostęp do wszystkich danych zawartych
w PKZ. W szczególnościstanowią o tym przepisy:

. § 7 ust.2 pkt'J,i2 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 25 marca 2022 r, w sprawie
szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujqcych przewóz drogowy, gdzie nakazuje się
pobieranie i weryfikowanie wprowadzonych przez starostę danych zawartych w PKZ,

§ 8a ust. 4 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnio 24 lutego 2016 r,

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzajqcych uprownienio do kierowania pojazdami,
gdzie wskazano, iż PKZ jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum,
o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2007r. o transporcie drogowym,

a

a § 5 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie
wydawania karty kwalifikacji kierowcy, w którym postanowiono, iż profil kierowcy
zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których
mowa w art. 39aa ust. ]" ustawy z dnia 6 września 2OO1, r. o transporcie drogowym

Udostępnianie pełnego zakresu danych zawartych w PKZ, wykracza poza regulację ustawową, Edyż
zgodnie z przepisem przejściowym art, 23 ustawy z dnia 14 październiko 2027 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych L]stow, ośrodki szkolenia zobowiązane zostały jedynie

do ,,wprowadzania na bieżąco" do PKZ danych osobowych kierowców w zakresie wskazanym w tym
przepisie. Wykładnia językowa nie pozwala na utożsamienie ,,wprowadzania danych do PKZ'!

z otrzymaniem pełnego dostępu do wszystkich zgromadzonych w PKZ danych, o czym stanowią
wskazane wyżej przepisy aktów wykonawczych wydanych przez ministra właściwego do spraw
transportu. Nie pozwalają też na to przepisy art. 51 ust. 5 Konstytucji RP oraz art. 6 Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnio 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiqzku z przetwdrzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich
danych oroz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE,

Na dodatek, wszystkie te dane osobowe udostępnianie ośrodkom szkolenia przechodzą przez systemy
informatyczne i serwery komercyjnych firm pośredniczących w dostępie do PKZ, Dotyczy to danych
osobowych kilkuset tysięcy osób, wykonujących jeden z bardziej poszukiwanych na rynku pracy

zawodów, jakim jest zawód kierowcy. Daje to potencjalną możliwość łatwego, nielegalnego obrotu
danymi kilkuset tysięcy kierowców, co stwarza bardzo poważne zagrożenie dla uczciwej konkurencji na

rynku pracy.

D|atego też wzywamy do niezwłocznej korekty istniejących rozwiązań organizacyjno-technicznych
wsystemie realizowanym na zamówienie Ministra lnfrastruktury przez producenta dokumentów
komunikacyjnych iodpowiedniej korekty przepisów powołanych wyżej trzech rozporządzeń w celu:

o jednoznacznego sprecyzowania, że ośrodki szkolenia i inne podmioty mogą wyłącznie
wprowadzać odpowiednie dane, bez dostępu do wszystkich pozostałych danych
wprowadzonych uprzednio do PKZ,

r zlikwidowania pośrednictwa w dostępie do systemu teleinformatycznego dla ośrodków
szkolenia i innych podmiotów, oraz

. zapewnienia bezpłatnego, bezpośredniego dostępu do odpowiedniego interfejsu systemu
teleinformatycznego, który umożliwiać będzie wprowadzanie do PKZ wymaganych danych
przez ośrodku szkolenia i inne podmioty.



W przypadku, gdyby niezwłoczne wprowadzenie zmian o charakterze organizacyjno-technicznym po

stronie działającego na zlecenie Ministra lnfrastruktury producenta dokumentów komunikacyjnych nie

było możliwe, to należy jak najszybciej uchylić wszystkie przepisy zobowiązujące do wykorzystywania

PKZprzez ośrodki szkolenia i inne podmioty szkolące zawodowych kierowców.

Niezależnie od wskazanych wyżej poważnych zastrzeżeń, pragniemy zwrocić uwagę na inne, niezwykle

istotne kwestie:

l. W przepisie § 7 ust.2pkt2 iust.4 rozporządzenia Ministra lnfrastrukturyz dnia 25 marca 2O22r.

w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, zwanego dalej

w skrócie ,,rozporządzeniem", zobowiązano ośrodek szkolenia do weryfikowania wszystkich danych

osobowych kierowcy zawartych w profilu kierowcy zawodowego. Stanowi to przetwarzanie danych

osobowych, do którego nie upoważnia ani nie zobowiązuje jakikolwiek przepis rangi ustawowej.

Zgodnie z powołanym wcześniej przepisem art, 23 ustawy z dniq 14 październikq 2027 r. o zmianie

ustawy o tran;porcie drogowym orqz niektorych innych ustqw ośrodek szkolenia może jedynie

wprowadzać na bieżąco dane i informacje dotyczące procesu szkolenia. Tym samym, stanowi to

naruszenie art. ust. 5 Konstytucji RP oraz art.6 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tokich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

Na dodatek, zobowiązanie ośrodków szkolenia i innych podmiotów wykonujących szkolenie

zawodowych kierowców do weryfikacji danych wprowadzanych przez upoważniony organ

administracji publicznej, który utworzył profil kierowcy zawodowego podwaza zasadę zaufania

obywatela do państwa ijego organów.

Taka sama uwaga dotyczy przepisu § 25 ust. 2 rozporządzenia (badanie ważności i prawidłowości

danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego przez ośrodek egzaminowania).

Proponuiemy uchylenie tvch przepisów

lt. Przepis § 7 ust. 8 rozporządzenia ustala nadmierny rygoryzm wobec dokumentacji prowadzonej
przez ośrodki szkolenia, wymagając potwierdzania elektronicznych wpisów kierowników ośrodka

szkolenia oraz dyrektorów jednostek systemu oświaty, wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu

elektronicznego lub podpisu zaufanego. Tego typu wymagania w swoim rygoryzmie przekraczają

znacznie standardy prowadzenia dokumentacji w innych dziedzinach życia gospodarczego, istotnych
z punktu widzenia wypełniania przez przedsiębiorców wszelkich innych obowiązków wobec państwa

ijego organów. Dlatego też. proponujemy, aby kierownicy i dyrektorzy, mogli posługiwać się także

unikalnym identyfikatorem i hasłem, nadanymi w systemie ośrodka szkolenia lub jednostki systemu

oświaty.

Dlatego też, w dalszei cześci naszego wvstapienia. proponuiemv zmiane tego przepisu, idaca dalei niz

to zaproponowano w konsu|towanvm proiekcie oraz proponuiemv, abv do dokonvwania takich
wpisów uprawnione bvłv osobv upoważnione zarówno przez kierowników ośrodków szko|enia. iak
i przez dvrektorów iednostek oświatowych.

lI. W przepisie § 12 ust. 1 rozporządzenia występuje pojęcie ,,plan wykonania szkolenia", który
w naszej ocenie nie został nigdzie zdefiniowany, nie wiadomo co ma zawierać i nie wiadomo czemu
ma służyć. Nie istnieje także żaden przepis polskiego prawa krajowego, zobowiązujący ośrodek
szkolenia do jego utworzenia.



Trzeba oczywiście wskazać, że pojęcie ,,plan wykonania szkolenia" występuje w załączniku nr 1

dyrektywy 2003/59/WE Porlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r, w sprawie wstępnej

kwalifikocji i okresowego szkolenio kierowcow niektorych pojazdow drogowych do przewozu rzeczy lub

osob, zmieniajqcej rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG

i uchylajqcejdyrektywę Rady 76/91-a/EWG, niemniej chcemy przypomnieć, że przepisów dyrektywy nie

stosuje się wprost.

DlateBo teŻ proponujemy:

o usunięcie tego pojęcia (opcja preferowana), albo

o zdefiniowanie czym jest i co zawiera plan oraz dodanie przepisu prawa materialnego,

zobowiązującego do jego sporządzenia,

tll. W obecnie obowiązującym przepisie § 17 ust. 7 rozporządzenia określono, ze godzina zajęĆ

teoretycznych i ćwiczeń jest równa 60 minutom. Jest to niezgodne z ustaleniami współczesnej nauki

i wiedzy w zakresie nauczania dorosłych (andragogika), według których czas skupienia zaczyna spadać

po 10 minutach zajęć, po 30 minutach pojawia się senność, a po 45 znudzenie. Stąd, po 45 minutach

zajęć dydaktycznych, stosowane są przerwy, mające za zadanie przywrócić sprawność intelektualną

w stopniu umożliwiającym dalsze przyswajanie wiedzy. Jako wyjątek wskazuje się zajęcia praktyczne,

które mogą, choć nie powinny, t,rwać dłużej,

Odzwierciedlone jest to w zasadach pracy dydaktycznej jednostek systemu oświaty oraz w pracach

innych instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształcenie dorosłych. Jako przykład można

wskazać m.in,:

a

a

Uchwałę nr 249 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 czerwca 201,4 r. w sprawie

planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum)

nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim

https://monitor.uw.ed u.pllLists/Uchwav/Attachments/1492lM.2O14.132. U.249.pdf

Opracowanie PARP i Systemu Rad ds. kompetencji,,Analiza sposobów uczenia się dorosłych
w miejscu pracy" - http§://W:yvw.parp.gov.p|/stqr.ąRg/p*ublicątionslpdf/Analizą:.§p_9§9bw-

ucze n ia:§i:do ro§yli ]ŁąG,pdf

Dlatego też ustalony dotychczasowym brzmieniem § ].7 ust. 7 wymiar czasowy jednostki dydaktycznej

w szkoleniu zawodowych kierowców powinien zostać zmieniony tak, aby zapewnić efektywność

realizowanych szkoleń. Proponuiemv ustalenie, że godzina zaieć składa sie co do zasadv z 45 minut

dvdaktvcznvch, w trakcie którvch prowadzone iest szkolenie orazz orzerw, o czasie trwania minimum

]-5 minut, przv czvm iedna z nich powinna trwać minimum 30 minut.

Nasza propozycja jest zgodna z przepisami dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnią 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych
pojazdow drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniajqcej rozporzqdzenie Rady (EWG)

nr j820/85 oroz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylajqcej dyrektywę Rady 76/914/EWG.
W załączniku nr 1 do tej dyrektywy wskazano bowiem jedynie (sekcja 2lp.2.1,, sekcja 3 i 4):

. łączny czas trwania kursów,

. czas trwania jazdy indywidualnej,

. czas trwania testów,

. czas trwania cyklu w szkoleniu okresowym,

a nie wymiar pracy dydaktycznej w trakcie godziny śzkolenia



tV. przepis § 24 rozporządzenia naktada obowiązek przekazania przez kierowcę numeru

identyfikacyjnego profilu zawodowego kierowcy ośrodkowi egzaminacyjnemu (WORD-owi).

obowiązek ten wykracza poza obowiązki kierowcy (uczestnika szkolenia, wskazane w ustawie

o transporcie drogowym) oraz przekracza zakres wskazany w art, 39i ust. 1 ustawy o transporcie

drogowym. Ustawa nie wskazuje, także w sposób pośredni, prawa do uzyskiwania tego numeru przez

ośrodek egzaminowania, albowiem posiadanie profilu jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia (art. 39b

ust. 1, art. 39b1 ust, 2 i art. 39d ust. 1 ustawy), a nieprzystąpienia do egzaminu.

W tym stanie rz orooonuiemv uchvlenie § rozoorzadzenia

V. W przepisie § 33 ust. 1lit. b ic, § 39 ust. ti§ 42 ust. 1pkt 2rozporządzenia mowa jest o wyłącznie

,,wirtualnym" świadectwie kwalifikacji zawodowej, tworzonym i pozostającym wyłącznie w formie

elektronicznej w profilu kierowcy zawodowego. Kierowca natomiast otrzymuje jedynie zaŚwiadczenie

potwierdzające uzyskanie ww, dokumentu. Przepisy te są w naszej ocenie niezgodne z dyrektywą

2OO3/59 stanowiącą, że potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji wstępnej jest świadectwo kwalifikacji

zawodowej, a nie zaświadczenie o wydaniu świadectwa! Kierowca ma prawo do otrzymania tego

dokumentu, gdyż dokumentuje on jego kwalifikacje,

Analizując te przepisy należy oczywiście zwrócić uwagę na fakt, iż prawdopodobnie ich treŚĆ wynika

zzawężającej interpretacji przepisów art.23 ust. 3 i25 ust. 2 ustawy z dnia 14 paŹdzierniko 2021- r,

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie stanowi się o wydaniu

świadectwa kwalifikacji zawodowej przez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do profilu kierowcy

zawodowego: W naszej ocenie przepis ten nie zabrania wydania świadectwa kwalifikacji lub

uwierzytelnionego odpisu z tego dokumentu (kopii) w formie papierowej.

Dlatego też proponuiemv odpowiednią modvfi ie tvch orzeoisów tak. abv zainteresowana osoba

otrzvmvwała świadectwo kwalifikacii zawodowei także w formie pa pierowei.

Vt. W przepisach § 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2, § 34 pkt 3, § 39 ust. 2 oraz § 43 pkt 3

rozporządzenia używane jest niezdefiniowane pojęcie,,zwalniania profilu". Prawdopodobnie pochodzi

ono z gwary informatycznej. Należy wskazać, że poprzez używanie niezdefiniowanych pojęć trudno

zrozumieć znaczenie przepisów. Skoro profil się ,,zwalnia" to na gruncie powszechnej polszczyzny

można np. przypuszczać,że się on zbyt rozpędził lub zostałw jakiś sposób zajęty. Dlatego proponuiemv

zdefiniować te poiecia lub użvwać poieć, które w powszechnvm iezvku polskim precvzvinie oddaia

intencie autorów, a by ich wyjaśnianie nie wymagało wydawania wykładni lub organizacji szkoleń dla

pracowników powiatowych wydziałów komunikacji

Propozycje zmian

Aby nasze uwagi miały charakter kompleksowy, poniżej proponujemy konkretne propozycje zmian

w projekcie (z dnia 7 lipca 2022 r.) rozporządzenia Ministra lnfrastruktury zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

l tak w projekcie rozporządzenia nalezy:

1) Nadać następujące brzmienie pkt 3:

,,3)w § 7:

,,1) w ust. 2:



a) pkt ]. otrzymuje brzmienie:

,,1) uzyskuje możliwość wprowadzania w systemie informatycznym, o którym

mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 201.1r. o kierujących pojazdami

danych i informacji do profilu kierowcy zawodowego na podstawie
przekazanego przez osobę unikalnego numeru identyfikującego profil

kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.";

b) uchyla się pkt 2,

2) uchyla się ust.4,

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku jednostki oświaty.",

4) w ust. 8 drugie zdanie otrzymuje brzmienie

,,Kierownik ośrodka szkolenia prowadzącego szkolenie, dyrektor jednostki

systemu oświaty, osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia lub

dyrektora jednostki oświaty, osoba prowadząca zajęcia i osoba szkolona
potwierdzają swoje wpisy kwalifikowanym podpisem dlektronicznym,
podpisem zaufanym, unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym

systemie albo podpisem osobistym,";

2| nadać następujące brzmienie pkt 6:

,,6) w § ].2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Szkolenie okresowe jest prowadzone:

1) w formie kursu okresowego i trwa 35 godzin oraz obejmuje zakres tematyczny
wybranych 5-ciu modułów lub

2) w formie cyklu zajęć przeprowadzanych w zakresie S-ciu modułów trwających
po 7 godzin każdy i obejmuje zakres tematyczny wybranych modułów,
odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

a) C, C+E, C1 i Cl+E lub

b) D, D+E, D1 i Dl+E

- zgodnie_ z programem szkolenia.";

3) po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu:

,,9a)w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,7. Godzina zajęć teoretycznych i ćwiczeń składa się z 45 minut dydaktycznych
w trakcie których prowadzone jest szkolenie oraz przerwy trwającej co najmniej 15

minut, przy czym po czterech godzinach zajęć, należy przeprowadzić przerwę trwającą

co najmniej30 minut.";

4| dokonać następujących zmian w pkt 10:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:



,,b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,3. W przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, kierownik

ośrodka szkolenia, dyrektor jednostkisystemu oświaty albo osoba upoważnionaprzez
kierownika ośrodka szkolenia lub dyrektora jednostki systemu oświaty, przekazuje

osobie szkolonej plik książki przeprowadzonych zajęć w formacie tekstowym lub

rozszerzalnego języka znaczników (XML), opatrzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym, unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi

w tym systemie albo podpisem osobistym oraz dokonuje jej wydruku, podkreŚla

i podpisuje książkę po ostatniej wpisanej pozycji oraz umieszcza odręczną informację,

że książka była prowadzona w postaci elektronicznej. ",

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

,,4, Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika oŚrodka

szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty przesyła w postaci elektronicznej

właściwemu organowi, który utworzył profil kierowcy zawodowego, informację o

przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu uzyskania możliwości

wprowadzania w danych i informacjiw profilu kierowcy zawodowego kolejnemu

ośrodkowi szkolenia albo jednostce systemu oświaty, które będą prowadzić szkolenie

dla tej osoby.";

5) nadać p"kt 12 następujące brzmienie:

,,I2)w § 20 ust. 1-3 otrzymują brzmienie

1, Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego kierownik ośrodka szkolenia lub osoba

upoważniona przez kierownika ośrodka aktualizuje profil kierowcy zawodowego

wprowadzając następujące dane:

1) nazwa ośrodka szkolenia,

2) numer ośrodka szkolenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek

szkolenia, który przeprowadził szkolenie, wraz z nazwą organu, który dokonał
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,

3) rodzaj ukończonego kursu kwalifikacyjnego,

4) zakres ukończonego kursu kwalifikacyjnego,

5) datę rozpoczęcia i zakończenia kursu kwalifikacyjnego;

2. Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej dyrektor jednostkisystemu oświaty aktualizuje
profil kie rowcy zawodowego wprowa d zając nastę pujące da ne :

1) nazwa jednostki systemu oświaty,

2) numer jednostki systemu oświaty z Rejestru Szkół i Placówek światowych, o którym

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 201,1r. o systemie informacji
oświatowej (Dz, U. z202I r. poz. 584, 6].9 i 1981),

3) rodzaj ukończonego kursu,

4) zakres ukończonego kursu,

5) datę rozpoczęcia i zakończenia kursu;



3, Po ukończeniu wymaganej liczby modułów szkolenia okresowego oraz wymaganej

liczby modułów szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć kierownik ośrodka

szkolenia lub osoba upoważnion a przez kierownika ośrodka aktualizuje profil kierowcy

zawodowego wprowadzając następujące da ne:

1) nazwa ośrodka szkolenia,

2) zakres ukończonego szkolenia okresowego,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia okresowego,

4) data wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie

szkolenia okresowego i numer tego świadectwa według następującego wzoru:

,,0000001/YYYY/00/RRRR", przy czym :

a) siedem pierwszych cyfr określa kolejny numer świadectwa kwalifikacji

zawodowej,

b) litery,,YYYYfOO" stanowią numer ośrodka szkolenia w rejestrze

przedsiębiorców prowadzących ośrodek

c) szkolenia łamany przez kod terytorialny wojewody, którym'dokonał wpisu

ośrodka szkolenia do rejestru

" d) przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,

e) - litery,,RRRR" stanowią rok wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej;";

6) nadać pkt 13 następujące brzmienie:

,,w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka szkolenia lub osoba

upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia albo dyrektor jednostki systemu oświaty
przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi, który utworzył profil kierowcy
zawodowego, informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu uzyskania

możliwości wprowadzania w danych i informacji w profilu kierowcy zawodowego kolejnemu
ośrodkowi szkolenia albo jednostce systemu oświaty, które będą prowadzić szkolenie dla tej

osoby.";

7| po pkt 14 dodać pkt 14a-l4e w brzmieniu

,,14a) w § 25:

a) w ust, ]-:

- pkt r otrzymuje brzmienie:

,,1) uzyskuje możliwość wprowadzania w systemie informatycznym, o którym mowa w
art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 201,t r. o kierujących pojazdami danych i informacji

do profilu kierowcy zawodowego na podstawie przekazanego przez osobę unikalnego

numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty
urodzenia."

- uchyla się pkt 2;



b) uchyla się ust. 2;"

14b)w§33wust.lwpkt2:

a) uchyla się lit. a;

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej poprzez:

- wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu
kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,

- wydanie osobie świadectwo kwalifikacji zawodowej w formie papierowej."

c) uchyla się lit. c.

1ac) § 34 otrzymuje brzmienie:

,,§ 34. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę wydania świadectwa kwalifikacji
zawodowej niezgodnie ze stanem faktycznym, wojewoda lub upoważniony pracownik
urzędu wojewódzkiego aktualizuje profil kierowcy zawodowego wprowadzając datę
cofnięcia świadectwa kwa lifikacji zawodowej.";

14d) § 39 otrzymuje brzmienie:

,,§ 39. Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi, wydającemu prawo jazdy

z wpisem kodu 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy, informację o pozytywnym wyniku
z testu kwalifikacyjnego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej przez
wprowadzenie tej informacji do profilu kierowcy zawodowego.";

14e) w § 42 w ust. 1" pkt 1 i2 otrzymują brzmienie

,,1) aktualizuje profil kierowcy zawodowego/ poprzez wprowadzenie w odpowiednich
rubrykach litery, o których mowa w § 33 ust, 1 pkt 1, potwierdzając ten wpis
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym; do profilu kierowcy zawodowego wpisuje się pozytywne i negatywne
wyniki z testu kwalifikacyjnego;

2) wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej przez:

a) wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu
kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,

b) wydanie osobie świadectwo kwalifikacji zawodowej w formie papierowej.";

14f) § 43 otrzymuje brzmienie:

,,§ 43. W przypadku, o którym mowa w art. 39c ust. 5 ustawy, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej aktualizuje profil kierowcy zawodowego wprowadzając datę cofnięcia
świadectwa kwalifikacji zawodowej.".

Niezależnie od wskazanych wyżej uwag i propozycji konkretnych zmian w projekcie (z dnia 7 lipca
2022 r,) rozporządzenia Ministra lnfrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia
i egzaminowania kierowców wykonujących przewozdrogowy uważamy, że obecny proces uzyskiwania



kwalifikacji wstępnej wymaga głębokich zmian, tak aby można było uzyskać realne podwyższenie

poziomu kwalifikacji kierowców, zgodnie z potrzebami rynku i oczekiwaniami społecznymi w zakresie

bezpieczeństwa i ochrony klimatu.

Stąd, jako postulat de lege ferenda, proponujemy rozważenie podjęcia przez Ministerstwo

lnfrastruktury inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany ustawy o transporcie drogowym celu reformy

systemu szkolenia zawodowych kierowców. W naszej ocenie, wartym rozważenia jest przyjęcie

w polsce niemieckiego modelu implementacji dyrektywy 2OO3/59, polegającego na wprowadzeniu

kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w formie egzaminu. W najbliższym czasie przedstawimy Panu

Ministrowi nasze szczegółowe propozycje w tym zakresie.

Ponadto, nasze poważne zastrzeżenia budzą rozwiązania, o których mowa:

w art. 32b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001, r. o transporcie drogowym, gdzie

określono, iż warunkiem uzyskania świadectwa kierowcy jest dołączenie do wniosku o wydanie

tego dokumentu kopii karty kwalifikacji kierowcy z aktualnym wpisem kodu 95 albo prawa

jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 -
konieczność przedkładania tych dokumentów przedłuża okres oczekiwania na świadectwo

kierowcy o cza5 związany z centralną personalizacją wydawanej karty kwalifikacji kierowcy

z kodem 95 lub prawa jazdy z kodem 95 o około 10-14 dni; powoduje to utratę w skrajnym

przypadku 1,8 miliona roboczo-godzin rocznie, co generuje straty dla polskich firm

transportowych wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w wysokości nawet do

100 mln euro rocznie; w naszej ocenie należy zlikwidować wymóg przedkładania ww.

dokumentów (dokumentowanie kodu 95 w świadectwie kierowcy jest zgodnie z dyrektywą

2OO3/59{WE rozwiązaniem fakultatywnym, a kierowca posiadać będzie inne dokumenty

zawierające ten kod /prawo jazdy lub kartę kwalifikacji kierowców/) lub należy zapewnić

możliwość sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie szkolenia i badań lekarsko-

psychologicznych poprzez zapewnienie dostępu do profilu kierowcy zawodowego dla

Głównego lnspektora Transportu drogowego;

a

a

a w a rt. 23 ust. 1 ustawy z d nia 14 października 2021, r. o zmia nie ustawy o tra nspo rcie d rogowym

oraz niektórych innych ustaw, gdzie zbyt szeroko określono zakres danych przetwarzanych w

ramach profilu kierowcy zawodowego, przekazywanych przez ośrodki szkolenia i inne

podmioty prowadzące szkolenia dla zawodowych kierowców - powoduje to nadmierne

obciązenie tych jednostek procedurami administracyjnymi, co generuje dodatkowe koszty

podnoszące cenę prowadzonych szkoleń; na marginesie można dodać, że wprowadzone
rozwiązania w żaden sposób nie wpływają na poprawę jakości szkoleń, gdyż koncentrują się
jedynie na formalnej stronie procesu dydaktycznego, gdzie nawet przy najbardziej

kosztownych procedurach i zabezpieczeniach można z łatwością dokonać, przy założeniu złej
woli, naruszenia prawa;

W art. 100aa ust.4 pkt 1"5, ust.5 pkt 20,20ai24orazart.100ac ust. 1pkt 7 ustawy zdnia20
czerwca t997 r. Prawo o ruchu drogowym, gdzie wskazano zakres danych przetwarzanych

w centralnej ewidencji kierowców, przekazywanych przez ośrodki szkolenia i inne podmioty
prowadzące szkolenia dla zawodowych kierowców - tak jak we wskazanym powyżej przypadku

profilu zawodowego kierowcy zakres ten jest określony zbyt szeroko.

Dlatego też, także w tym zakresie, oczekiwalibyśmy podjęcia stosownych prac legislacyjnych mających

na celu odpowiednią korektę przepisów ww.'ustaw.



Jednocześnie uważamy, że obecnie obowiązujący stan prawny, w którym normy prawne regulujące
proces szkolenia, uzyskiwania dokumentów iprzetwarzania danych osobowych zawodowych
kierowców znajdują się w przepisach czterech ustaw i trzech rozporządzeń wykonawczych jest

niezgodny z postulatem poprawnej i przyjaznej dla obywateli legislacji.

Ponadto, zakres przedmiotowo-podmiotowy tych aktów prawnych, w wyniku kolejnych

i wielokrotnych cząstkowych nowelizacji, stał się całkowicie nieprzejrzysty i niezgodny z pierwotnym
ich charakterem. Jako przykład można wskazać ustawy:

Ustawę o transporcie drogowym, gdzie normy regulujące zasady i warunki podejmowania

iwykonywania transportu drogowego stanowią mniejszość przepisów, a znaczną ich część
stanowią obecnie rozbudowane przepisy o szkoleniach oraz o funkcjonowaniu inspekcji

transportu drogowego.

a

a Ustawę Prawo o ruchu drogowym, której nazwa wskazuje, iż w tym akcie prawnym powinny
się znajdować głównie normy określające zasady ruchu drogowego, zarządzania ruchem

drogowym oraz zasady egzekucji ikontroli ruchu drogowego, a tymczasem znaczną część jej

przepisów stanowią normy regulujące przetwarzanie danych osobowych lub informacji
związanych z pojazdami.

Proponujemy rozważenie przez Ministra lnfrastruktury podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na

celu uporządkowanie istniejącego stanu prawnego. Być może pomysłem wartym wdrożenia byłoby
powołanie swoi_stej komisji kodyfikacyjnej, która mogłaby opracować propozycje w tym zakresie.
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