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9rrwry g,* ź-,ją
Działając w imieniu Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska chciałbym. podziękować za

przekazany do konsultacji projekt rozporzqdzenia Ministra lnf rastruktury zmieniojqcego
rozporzqdzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania
pojazdami, sygnowany datą 7lipca br.

Z satysfakcją odnotowaliśmy wyjście naprzeciw jednemu ze zglaszanych po dniu 6 kwietnia br.
poważnych problemów związanych z nieuwzględnieniem zgodnych z przepisami dyrektywy
2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji
iokresowego szkolenia kierowców niektorych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osob,

zmieniajqcej rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylajqcq
dyrektywę Rady 76/914/EWG dokumentów posiadanych przez nieunijnych zawodowych kierowców,
którzy są zatrudniani w polskich przedsiębiorstwach transportowych. Takimi dokumentami są m.in.

świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie wymaganego szkolenia.

Niestety w projekcie zabrakło możliwości przedkładania wydanych za granicą (w państwach
członkowskich UE, państwach EFTA lub w UK) świadectw kierowców, które zgodnie z przepisem
art. 10 ust. 3 lit, a ww. dyrektywy w brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi
Dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rody (UE) 2013/645 z dnia 78 kwietnia 201-8 r. zmieniajqcq
dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowcow niektorych
pojazdow drogowych do przewozu rzeczy lub osob oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw
jazdy, poŚwiadczały uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia
okresowego przez kierowcę niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE lub państwa
naleŻącego do EOG, a i obecnie pełnią tę funkcję w przypadku umieszczenia w nich kodu
wspólnotowego 95.

D|atego należy uzupełnić zaproponowane rozwiązania o możtiwość przedkładania świadectw
kierowców, w przypadku nieposiadania przez zainteresowaną osobę świadectwa kwalifikacji
zawodowej.

Z duŻym zadowoleniem przyjmujemy także propozycję uwzględnienia w przepisie zwalniającym
z obowiązku potwierdzania/weryfikacji danych'i informacji zawartych w za§ranicznym prawie jazdy
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osób posiadających taki dokument wydany zprzez państwo, na którego terytorium toczy się konflikt

zbrojny. Niemniej mamy bardzo poważne wątpliwości, co do postanowień przepisów § 9 ust. 5-7

rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury i Budownictwo z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania

dokumentów stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdaml, w zakresie, w jakim:

o zobowiązują zagraniczny organ do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wystąpienie

polskich władz w sprawie potwierdzenia danych i informacji zawartych w zagranicznym

prawie jazdy,

o uzależniają wymianę (lub wydanie wtórnika) zagraniczne8o prawa jazdy wydanego w kraju

innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, od uzyskania potwierdzenia danych

i informacji zawartych w prawie jazdy od zagranicznego organu, który wydał ten dokument.

Co do możliwości zobowiązywania zagranicznych organów do jakichkolwiek czynności, należy

stwierdzić, że obowiązuje w tym zakresie zasada suwerenności. Polskie, krajowe prawo, w tym akty

wykonawcze, nie stanowią bowiem źrodła prawa dla organów administracji publicznej innych

państw.

Co do warunku uzależniającego wymianę prawa jazdy od potwierdzenia danych i informacji

zawartych w tym dokumencie przez zagraniczny organ, to przepisy art. 1,4 ust. 2a-2d ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. o kierujqcych pojazdami wskazują na ten warunek, jedynie w odniósieniu do praw

jazdy wydanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Niestety, nie są nam znane inne

przepisy rangi ustawowej lub postanowienia aktów prawa międzynarodowego, które wymagałyby
potwierdzania danych i informacji zawartych w zagranicznym prawie jazdy wydanym przez państwo

niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jako warunku wymiany tego

dokumentu. Jeżeli takich przepisów nie ma, to Minister lnfrastruktury i Budownictwa, który wydał

rozporzqdzenie z dnio 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzajqcych

uprawnienia do kierowania pojazdami przekroczył de|egację ustawową określoną w art. 20 ust. 1

pktż ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r, o kierujqcych pojazdami, ktora nie upoważnia ministra

właściwego do spraw transportu do określania dodatkowych, względem wskazanych w ustawie,

warunków wydania prawa jazdy.

Dlatego w przypadku potwierdzenia braku odpowiedniej podstawy prawnej, należy bezwzględnie
uchylić przepisy § 9 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 24

lutego 2016 r, w sprawie wydawania dokumentow stwierdzajqcych uprawnienia do kierowanio
pojazdami.

Niestety, nasze poważne i jak się wydaje uzasadnione pod względem formalno-prawnym
zastrzeżenia, które zgłaszaliśmy zarówno w trakcie spotkań z przedstawicielami Ministerstwa
lnfrastruktury, jak i pisemnie, dotyczące wprowadzenia dodatkowego warunku koniecznego dla

rozpoczęcia odpowiedniego szkolenia wymaganego od zawodowych kierowców, nie zostały

uwzględnione w przedłożonej propozycji. Tym warunkiem koniecznym jest złożenie przez kierowcę
wniosku o wydanie prawa jazdyl. Stanowi o tym § 8a ust. ! rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury i
Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzajqcych

uprawnienia do kierowanio pojazdomi.

1 lub analogicznego wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, o czym stanowi rozporzqdzenie Ministra
lnfrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydowania karty kwalifikacji kierow'cy, do którego zgłaszamy

odrębne uwagi



Obowiązek złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy przed rozpoczęciem szkolenia powoduje - ze
względu na faktyczny brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w ,,znakomitej"
większości starostw - konieczność poświęcenia dodatkowo od 1 do 3 dni na załatwienie tej sprawy,

licząc w tym także czas związany z koniecznością powrotu z trasy w trakcie roboczego tygodnia.

W przypadku kierowców, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych, czas związany

z koniecznością wizyty w powiatowym wydziale komunikacji poświęcany jest kosztem czasu

pracy zawodowej lub kosztem urlopu wypoczynkowego. A w przypadku kierowców ubiegających się

o kwalifikację wstępną, w celu podjęcia pracy, niepotrzebnie przedłuża to okres rekrutacji i opÓŹnia

okres podjęcia pracy w deficytowym zawodzie. Koszt gospodarczy tego rozwiązania (przy założeniu,

że co roku do szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przystępować będzie około ].20 tysięcy

kierowców, a czas potrzebny na złożenie wniosku spowoduje stratę do 2 milionów 160 tysięcy

roboczo-godzin), może wynieść nawet 120 milionów euro rocznie. Ponadto, należy wskazaĆ, że

składanie wniosku na kilka miesięcy lub nawet lat (w przypadku realizacji w poszczególnych latach

jedynie części modułów szkolenia okresowego przez kierowcę) wydaje się być pozbawione sensu,

szczególnie, że każdorazowo należy przy składaniu wniosku wnieść opłatę za wydanie dokumentu

i opłatę ewidencyjną w wysokości łącznie 100,5 złotych. W ten sposób kierowca wnosząc opłaty, np.

dwa lata przed wydaniem dokumentu, będzie kredytować starostwo i producenta dokumentu.

Nadto, w przypadku nieukończenia szkolenia lub rezygnacji z pracy w zawodzie kierowcy,

wniesiona opłata nie jest zwracana i tym samym z punktu widzenia zainterćsowanej osoby
przepada !

Odnosząc się do formalnego aspektu tego rozwiązania należy stwierdzić, że nałożony na kierowcę -

w ww. rozporządzeniu - obowiązek złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy przed rozpoczęciem

odpowiedniego szkolenia nie wynika z przepisów rangi ustawowej. Warunki przystąpienia do

szkolenia określają bowiem przepisy art. 39b ust. 1, art. 39b1 ust. 2 i art. 39d ust. 1 ustowy z dnia
6września 2007 r, o tronsporcie drogowym, gdzie nie wskazano obowiązku uprzedniego złożenia

wniosku o wydanie prawa jazdy. Ww. przepisy stanowią jedynie, że warunkiem przystąpienia do

odpowiedniego szkolenia jest uprzednie uzyskanie przez kierowcę profilu kierowcy zawodowego
(PKZ).

Niestety, Minister lnfrastruktury dokonał w przepisach rozporzqdzenia z dnia 24 lutego 201-6 r.

w sprawie wydawonio dokumentów stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami swoistej
wykładni rozszerzającej, poprzez utożsamienie wskazanego w ww. przepisach ustawy o transporcie
drogowym obowiązku posiadania profilu kierowcy zawodowego z obowiązkiem złożenia wniosku
o wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Takie postępowanie jest jednak nieuzasadnione, gdyż stanowi
przekroczenie przez or1an, który wydał ww, rozporządzenie, delegacji ustawowej określonej
w art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniq 5 stycznia 2011- r. o kierujqcych pojazdamł która nie upoważnia
ministra właściwego do spraw transportu do takiej wykładni, ani do określania dodatkowych
warunków szkolenia, ani do wskazania, że warunkiem wygenerowania profilu kierowcy zawodowego
jest de facto wniesienie opłaty wymaganej przy wniosku o prawo jazdy.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia należy - w naszej ocenie - w przepisach
ww. rozporządzenia wprowadzić odrębny wniosek o utworzenie profilu kierowcy zawodowego,
który składa się przed rozpoczęciem odpowiedniego szko|enia, w celu przedstawienia numeru PKZ
jednostce przeprowadzającej szkolenie. Powinna także być obligatoryjnie zapewniona możliwość
składania takiego wniosku drogą elektroniczną do każdego starosty.

Możliwość składania wniosków drogą elektroniczną nie powinna zależeć od ,,dobrej woli"
imożliwości technicznych powiatu. Powinno tó nyć prawo obywatelal Oba te rozwiązania łącznie



umożliwiłby zredukowanie wskazanych wyżej kosztów gospodarczych z I2O milionów euro rocznie

nawet do poziomu kilkudziesięciu tysięcy złotych (przy założeniu, że jednostkowy koszt

elektronicznego złożenia wniosku /transmisja danych i poświęcony czas/ wynosi zaledwie kilka

złotych).

Kolejną istotną i budzącą nasze bardzo poważne zastrzeżenia kwestią jest zagrożenie bezpieczeństwa
danych osobowych kierowców podczas - zgodnego z przepisami rozporzqdzenia Ministra
lnfrostruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprowie wydowania dokumentow
stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdomi - ich przetwarzania przez ośrodki szkolenia

i inne podmioty prowadzące szkolenie wymagane od zawodowych kierowców. Wynika to z faktu,

iż producent dokumentów komunikacyjnych, którego system teleinformatyczny umozliwia
przetwarzanie danych kierowców zawartych w PKZ:

nie udostępnił ośrodkom szkolenia bezpośredniego bezpłatnego dostępu do tego systemu,
w celu wprowadzania danych do PKZ,

wprowadził - bez jakiejkolwiek podstawy prawnej nieokreślonych komercyjnych
pośredników, ktorzy zapewniają dostęp do systemu teleinformatycznego dla ośrodków
szkolenia.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami rozporzqdzeniq Ministra lnfrastruktury i Budo(unictwo z dnia
24lutego 2016 r- w sprawie wydawania dokumentow stwierdzajqcych uprownienio do kierowania
pojazdami, rozp.orzqdzenia Ministra lnfrostruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r, w sprawie wydawanio
karty kwalifikacji kierowcy oraz rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 25 morca 2022 r.

w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujqcych przewóz drogowy, ośrodki szkolenia
i inne podmioty wykonujące szkolenia wymagane dla zawodowych kierowców otrzymują dostęp do
wszystkich danych zawartych w PKZ, W szczególności stanowi o tym przepis § 8a ust. 4

rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 24lutego 201-6 r, w sprowie wydawania dokumentow
stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami, gdzie wskazano, iż PRZ jest udostępniany
ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust.l ustawy z dnia
6 września 2007 r, o tronsporcie drogowym,

Na marginesie warto odnotować, że o ile w przypadku profilu kandydata na kierowcę (PKK) zakres

danych został określony w § 6 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprowie wydawania dokumentow stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami,
odsyłającym do art. ].00aa ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, otyle
zakres danych w profilu kierowcy zawodowego nie został wskazany w tym rozporządzeniu. Mozemy
jedynie domniemywać, że w tym przypadku chodzi o zakres danych wskazanych w przepisie § 6 ust. 4
rozporzqdzenia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawonia karty kwalifikacji kierowcy.

Udostępnianie pełnego zakresu danych zawartych w PKZ wykracza poza regulację ustawową, gdyż
zgodnie z przepisem przejściowym art. 23 ustawy z dnia 14 października 2021 r, o zmianie ustlwy
otransporcie drogowym oraz niektorych innych L)staw, ośrodkiszkolenia 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 stanowi
ww. przepis § 8a ust. 4 rozporzqdzenia Ministra lnfrostruktury i Budownictwa z dnia 24 luteqo 2016 r.

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzajqcych uprownienia do kierowania pojozdami. Nie
pozwalają tez na to przepisy art. 5]_ ust. 5 Konstytucji RP oraz art, 6 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oęhrony osob fizycznych

a

a



w zwiqzku z przetworzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tokich danych

oraz uchylen ia dyrektywy 95/46/WE.

Na dodatek wszystkie te dane osobowe udostępnianie ośrodkom szkolenia przechodzą przez

systemy informatyczne komercyinych 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.

Dlatego też wzywamy do niezwłocznei korekty istnieiących rozwiązań organizacyino-
technicznych w systemie realizowanym na zamówienie Ministra lnfrastruktury przez producenta

dokumentow komunikacyjnych i odpowiedniei korekty do przepisów powołanych wyżel 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, oraz

o zlikwidowania pośrednictwa w dostępie do systemu teleinformatycznego dla ośrodków
szkolenia iinnych podmiotów, 

.

o zapewnienia bezpłatnego bezpośredniego dostępu do odpowiedniego interfejsu
systemu teleinformatycznego, który umożliwiać będzie wprowadzanie do PKZ
wymaganych danych przez ośrodki 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, należy jak najszybciej uchylić wszystkie przepisy zobowiązuiące do
wykorzystywania PKZ ośrodki szkolenia iinne szkolące podmioty,

Niezależnie od wskazanych wyżej poważnych zastrzeżeń, pragniemy zwrócić uwagę na następujące

drobniejsze kwestie:

r.) W przepisach rozporządzenia z dnia 24 lutego 2016 r. używane są pojęcia z gwary

technicznej, które nie zostały zdefiniowane takie jak: ,,zamykanie profilu" (§ g ust.2),
,,zwalnianie profilu" (§ 6 ust. 1, § 8d) i ,,zablokowanie profilu" (§ 8d). Należy wskazać, że
poprzez używanie niezdefiniowanych pojęć trudno zrozumieć znaczenie przepisów, czego
przykładem jest § 8d stanowiący o ,,zwalnianiu zablokowanego profilu" /jak coś jest
zablokowane to zazwyczaj należy zdjąć blokadę - odblokować/. Ponadto nie wiadomo, kto
uprzednio ,,zablokował profil". ltd., itp. Dlatego proponujemy zdefiniować te pojęcia lub
używaĆ pojęć, które w powszechnym języku polskim precyzyjnie oddają intencje autorów,
aby ich wyjaŚnianie nie wymagało wydawania wykładni lub organizacji szkoleń dla
pracowników powiatowych wydziałów kom unikacji.

2| W przepisach rozporządzenia z dnia 24lutego 2076 r. kilkukrotnie pojawia się pojęcie ,,karty
kierowcyzawodowego".Otejkarciemowajestw§3ust.3i4,w§10ust. 1pkt5lit.b,ust.3
pkt 1i pkt 2 lit. b oraz w § 13 ust.2. Niestety żaden przepis nie definiuje, czymjest,,karta
kierowcy zawodowego", jakie zawiera dane, gdzie jest umieszczona i kto jest jej

dysponentem. Nie można ustalić, co autorzy rozporządzenia mieli na myśli wprowadzając te
pojęcia. Dlatego tez proponujemy zdefiniować to pojęcie i odpowiednio



zmodyfikować/rozwinąć przepisy. Nie składamy w tym zakresie żadnej propozycji

konkretnych przepisów, gdyż nie znamy intencji autorów rozporządzenia.

3) W przepisach rozporządzenia z dnia 24lutego 201,6 r. mowa jest o ,,generowaniu" profilu.

Jest to wyraz, którzy wprawdzie wszedł do języka polskiego, niemniej jego pochodzenie jest

zagraniczne i używany jest on w gwarze informatycznej. Proponujemy zatem zastąpienie
używanego w odpowiednich przypadkach wyrazu ,,generować" lub,,wygenerować", wyrazem

,,t]tworzyć". Oczywiście ta akurat uwaga nie ma znaczenia krytycznego.

4) Wątpliwości budzić może kwestia nałozonego na kandydatów na kierowców obowiązku
składania wniosków o wydanie prawa jazdy, przed rozpoczęciem szkolenia, a także

konieczność uiszczania przez kandydatów opłaty za wydanie tego dokumentu, pomimo

że zainteresowana osoba może nigdy nie ukończyć szkolenia lub nigdy nie złożyć z wynikiem
pozytywnym egzaminu państwowego, co stanowi przesłankę uniemożliwiającą wydanie
prawa jazdy. W tym zakresie mamy podobne zastrzeżenia jak, te wskazane w pierwszej części

naszego pisma, w stosunku do wniosku o wydanie prawa jazdy związanego ze szkoleniem
okresowym lub kwalifikacją wstępną, Nie stanowi to jednak dla nas kwestii krytycznej, gdyż

sanacja w tym momencie wadliwego stanu prawnego w zakresie dotyczącym kandydatów na

kierowców mogłaby opoźnić rozwiązanie bieżących problemów związanych,z zawodowymi
kierowcami.

5) Wątpliwości budzić może także kwestia mająca znaczenie dla wysokości opłat za wydanie
prawa jazdy. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych w wydziałach komunikacji wynika,

że starostowie, aby zapewnić realizację zadań wynikających z powszechnie obowiązującego
prawa w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych, zmuszeni są - bez podstawy
prawnej pozwalającej na taką czynność i z ominięciem przepisów o zamówieniach
publicznych - zawierać komercyjne umowy z Państwową Wytwórnią Papierów
Wartościowych S.A. na dostęp do systemu teleinformatycznego, służącego do produkcji

dokumentów i wnosić odpowiednie opłaty na rzecztej spółki ijej podwykonawców. W naszej

ocenie, taki stan faktyczny moze budzić poważne zastrzeżenia, co do zgodności z polskimi

i unijnymi przepisami o zamówieniach publicznych oraz - co do tej pory nie było nigdzie
podnoszone - z przepisami regulującymi dozwoloną pomoc publiczną.

Oczywiście nie stanowito dla nas kwestii krytycznej, gdyż sanacja wadliwego stanu prawnego

w tym zakresie mogłaby opoźnić rozwiązanie bieżących problemów dotyczących

zawodowych kierowców. Niemniej, w naszej ocenie, warto w przyszłości poprawnie, w
drodze ustawowej, uregulować kwestie umów PWPW ze starostami i także z wojewódzki
ośrodkami ruchu drogowego, gdyż mogłoby to mieć pozytywny wpływ na obniżenie kosztów
tych jednostek, a tym samym na obnizenie opłat, które obywatele muszą wnosić za wydanie
dokumentów komunikacyjnych i za inne czynności z tym związane.

Wskazane wyżej uwagi nie wyczerpują naszej krytycznej oceny wprowadzonych z dniem 6 kwietnia
br. rozwiązan, związanych z uzyskiwaniem dokumentów wymaganych od zawodowych kierowców, w
tym praw jazdy z wpisanym kodem 95, oraz z wykorzystywanym we wszystkich procedurach profilem
kierowcy zawodowego. Wynikają one niestety z przepisów ustawowych, co nie pozwala na ich

korektę w drodze zmiany przepisów aktów wykonawczych.

W szczególności za szkodliwe igenerujące straty gospodarcze uważamy rozwiązania, o których

mowa:

o wart.100aa ust.4 pkt 1_5, ust.5 pkt 20,20aiż4orazart.100ac ust;1 pkt7 ustawyzdnia
20 czerwca 1-997 r. Prawo o ruchu drogowym, gdzie wskazano zakres danych przetwarzanych



a

w centralnej ewidencji kierowców, przekazywanych przez ośrodki szkolenia i inne podmioty
prowadzące szkolenia dla zawodowych kierowców - powoduje to nadmierne obciążenie tych
jednostek procedurami administracyjnymi, co generuje dodatkowe koszty podnoszące cenę

prowadzonych szkoleń i przedłuża czas ich prowadzenia; 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 przy nawet
najbardziej kosztownych procedurach i zabezpieczeniach można z łatwością dokonać
naruszenia prawa (oczywiście przy założeniu złej woli i intencjonalnego działania),

W art. 23 ust. 1 ustowy z dnia 14 poździerniką 2021 r, o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych innych Llstaw, 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
analogiczne skutki społeczne i gospodarcze takie, jak we wskazanym wyżej przypadku danych
przetwa rza nych w centra l nej ewidencji kierowców.

Wracając do głównego przedmiotu naszego pisma, jakim jest opinia do projektu rozporzqdzenia
Ministrą lnfrastruktury zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie wydawania dokumentów
stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami, ponizej przedstawiamy konkretne propozycje
zmian w przepisach rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 2'ł tutego 201-6 r.

w sprowie wydawania dokumentów stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami.
Oczywiście, ta propozycja odnosi się do sytuacji, gdy możliwe będzie wprowadzenie odpowiednich
zmian organizacyjno-technicznych eliminujących pośrednictwo w dostępie do systemu oraz
zablokowanie pełnego dostępu dla ośrodków do wszystkich danych gromadzonych w PKZ. Gdyby nie
było to możliwe, to należy przywrócić stan prawny sprzed 6 kwietnia br. w zakresie, który umożliwi
funkcjonowanie szkoleń zawodowych kierowców bez konieczności uzyskiwania przez osoby
zainteresowane szkoleniem numeru PKZ oraz bez konieczności udostępniania wszystkich danych
zawartych w PKZ ośrodkom szkolenia i innym podmiotom.

Propozycje zapisów

W rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wydawania dokumentow stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami proponujemy
następujące zmiany:

1) § 8a otrzymuje brzmienie:

,,§ 8a. 1, W celu uzyskania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub odbycie szkolenia okresowego, osoba
zamierzająca:

1) uzyskaĆ kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną
uzu pełn iającą lu b kwa lifikację wstę pną uzupełn iającą przyśpieszoną, a lbo

2) przystąpić do szkolenia okresowego,

składa do starosty wniosek o utworzenie profilu kierowcy zawodowego.

2. Przepisu ust. ]. nie stosuje się wobec osób posiadających aktualny profil kierowcy
zawodowego.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1-, załączado wniosku:



1) kopię ważnych w dniu złożenia wniosku:

a) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, oraz

b) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

2) oświadczenie o spełnieniu odpowiednio:

a) warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r.

o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego
potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

przyśpieszonej;

b) warunku określonego w art.39d ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r.

o transporcie drogowym w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego
potrzebny do u kończen ia szkolenia okresowego;

3) kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej lub kopię

świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w państwie członkowskim Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim . Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i lrlandii Północnej,

od powied nio potwierdzającego:

a) uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest

potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji

uzupełniającej przyśpieszonej, albo

b) uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji

wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyŚpieszonej -
w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest

potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego , z zastrzeżeniem ust. 5.

4) kopię posiadanego prawa jazdy,z zastrzeżeniem ust.6,

5) wzór podpisu na wniosku.

3. W przypadku posiadania w aktach ewidencyjnych starosty ważnych w dniu złożenia

wniosku arzeczeń, o których mowa w ust.2 pkt 1, kopiitych orzeczeń nie przedkłada się.

4. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1 nie posiada odpowiedniego wydanego za

granicą świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamiast tego

świadectwa, załącza do wniosku, wydaną zagranicą kopię karty kwalifikacji kierowcy, albo

kopię zawierającego wpis kodu 95 wydanego zagranicą prawa jazdy lub świadectwa
kierowcy.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b nie dotyczy osób posiadających wydane do

dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D]., D1-+E, D i D+E lub do dnia ]_0 września

2009 r. prawa jazdy kategorii C1, Cl+E, C lub C+E.

6. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób, które zamierzają uzyskać

odpowiednią kwalifikację wstępną lub.kwalifikację wstępną przyśpieszoną przed uzyskaniem

prawa jazdy odpowiedniej kategorii.



7. Osoba, o której mowa w ust. 1, może z|ożyć wniosek, zzalącznikamidrogą elektroniczną za

pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

8. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, informację o numerze identyfikującym profil

kierowcy zawodowego starosta przesyła za pośrednictwem ePUAP lub na wskazany adres

poczty elektronicznej niezwłocznie po utworzeniu profilu, nie później niż następnego dnia po

dniu złozenia wniosku o utworzenie profilu kierowcy zawodowego,

9. Ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. ]_

ustawy z dnia 6 września 2OO1- r. o transporcie drogowym, wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu

drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny,

umożliwia się wprowadzanie wyma8anych danych do profilu kierowcy zawodowego

odpowiednio osoby szkolonej lub egzaminowanej, po przekazaniu przez tę osobę unikalnego
numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty

urodzenia.

10. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1określa załącznik do rozporządzenia.";

2| po § 8a dodaje się § 8aa w brzmieniu:

§8aa, 1_, W celu utworzenia profilu zawodowego kierowcy, o którym mowa łv§ 8a ust. 1,, na

podstawie karty kwalifikacji kierowcy, świadectwa kwalifikacji zawodowej albo zawierającego
wpis kodu 95 prawa jazdy lub świadectwa kierowcy, wydanych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, należy wystąpić do

właściwego organu państwa, wktórym taki dokument został wydany, o potwierdzenie
danych zamieszczonych na oryginale dokumentu, Brak odpowiedzi stanowi podstawę do

odmowy wydania prawa jazdy.

2. Potwierdzenie dokumentów, o których mowa w ust. 1", następuje w drodze teletransmisji
przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku, gdy użycie sieci nie jest możliwe,
potwierdzenie danych może nastąpić w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej w
postaci pa pierowej lub elektron icznie." ;

3) w § 8b ust, 3 otrzymuje brzmienie:

,3.W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku nalezy odmówić
utworzenia profilu kierowcy zawodowego.";

4| § 8c otrzymuje brzmienie:

,§ 8c, 1. lnformację o wygenerowaniu profilu kierowcy zawodowego wraz z podaniem jego

unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego przekazuje się osobie,
której profilten dotyczy, wterminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, informację o numerze identyfikującym profil
kierowcy zawodowego starosta przesyła za pośrednictwem ePUAP lub na wskazany adres
poczty elektronicznej niezwłocznie po utworzeniu profilu, nie później niż następnego dnia po

dniu złożenia wniosku o utworzenie profilu kierowcy zawodowego.";

5) uchyla się ust. 8e.

6) w§9:



a) ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

,,13) osoby ubiegającej się o wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji

wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego,
posiadającej wymagany profil kierowcy zawodowego - po:

a) utworzeniu profilu kierowcy zawodowego, o którym mowa w § 8a ust. 1-,

b) otrzymaniu od ośrodka szkolenia, szkoły, placówki lub centrum, o których mowa

w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001, r, o transporcie drogowym,
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej -

odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej w formie elektronicznej poprzez

wprowadzenie od powied niej informacji do profil u zawodowego kierowcy,

c) otrzymaniu od osoby - wniosku o wydanie prawa jazdy wrazz:

- kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - w przypadku

wskazanymw§8ust.3,

- kopią orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy . w przypadku

wskazanymw§8ust.3,

. ; dowodem uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjne j,

- fotografią;

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

,,2a. Wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa

w ust. pkt 13 lit. b, może zostać złożony za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w

ust. 1 pkt 13 lit. a, drogą elektroniczną.";

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

,,2b. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w pkt 13, uzyskała odpowiednią kwalifikację

wstę pną l u b kwa lifikację wstępną przyśpieszoną:

1) przed uzyskaniem prawa jazdy odpowiedniej do rodzaju kwalifikacji wstępnej lub

kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kategorii - do wydania prawa jazdy stosuje się

dodatkowo wymagania określone w ust. 1 pkt 1,

2) na podstawie wydanego za granicą krajowego prawa jazdy - do wydania prawa jazdy

stosuje się odpowiednio wymagania określone w ust. 5 i 7 .";

d) uchyla się ust. 2a i ust. 6;

e) wersia l

uchyla się ust. 7 - w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń sformułowanych wcześniej w opinii
TLP ogólnych uwagoch, albo

wersia ll

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,7.W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem

członkowskim Unii Europejskiej należy ,wystąpić do organu, który vyydał to prawo jazdy,

o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe



ustalenie organu wydającego, właściwy organ występuje do polskiego przedstawicielstwa

dyplomatycznego w tym państwie o pomoc w ustaleniu organu, który wydał prawo jazdy,

oraz danych adresowych tego organu. Obowiązkowi weryfikacji nie podlega zagraniczne

krajowe prawo jazdy:

1) osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) status uchodźcy,

b) azyl,

c) ochronę uzupełniającą,

d) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany

w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2OI3 r. o

cudzoziemcach (Dz, U. z 2021, r. poz. 2354 oraz z 2022 r, poz,583, 830, 835 i

1383);

2) wydane w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny; dodatkowym

warunkiem zwolnienia z obowiązku weryfikacji jest przedstawienie organowi dowodu
potwierdzającego uprzed nie wykonywa nie pracy na sta nowisku kierowcy.";

w przypodku, gdy zastrzeżenia TLP nie sq zasadne należy przyjqć wersję ll, w brzmieniu

za p ro p o n ow a n y m p rze z M i n i ste rstw o l nf r a str u ktu ry

7| w§23:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Wysyłka drogą elektroniczną wniosku o utworzenie profilu kierowcy zawodowego

iwniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy wraz z wymaganymi załącznikami,

odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP).

2. Starosta jest zobowiązany do zapewnienia obsługi ePUAP i przyjęcia wniosków,

o których mowa w ust. 1, przesyłanych za jej pośrednictwem.";

b) uchyla się ust. 3 i 6.

8) Należy utworzyć załącznik do rozporządzenia określający wzór wniosku o utworzenie profilu

zawodowego kierowcy.
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