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

przekazany do konsultacji projekt rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury zmieniajqcego
rozporzqdzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacjikierowcy, sygnowany datą 11 lipca br.

Z satysfakcją odnotowaliśmy wyjście naprzeciw jednemu ze zgłaszanych 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 szkolenio kierowców niektorych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób,
zmieniajqcej rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylojqcq
dyrektywę Rady 76/914/EWG dokumentów posiadanych przez nieunijnych zawodowych kierowców,
którzy są zatru"dniani 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 Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2078 r. zmieniajqcq
dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych
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 mogą pełnić tę funkcję w przypadku umieszczenia w nich kodu
wspólnotowego 95.

Dlatego należy uzupełnić zaproponowane rozwiązania o możliwość przedkładania świadectw
kierowców, w przypadku nieposiadania przez zainteresowaną osobę świadectwa kwalifikacji
zawodowej.

Niestety, nasze poważne i jak się wydaje także 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
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wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcówl. stanowi o tym § 5 ust. 'J, rozporzqdzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy,

Obowiązek złożenia wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed rozpoczęciem szkolenia
powoduje - ze wzg|ędu na faktyczny brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną
w,,znakomitej" większości starostw w Polsce - konieczność poświęcenia dodatkowo od 1 do 3 dni na

załatwienie tej sprawy. W przypadku zagranicznych kierowców, którzy są zatrudnieni
w przedsiębiorstwach transportowych, czas związany z koniecznością wizyty w powiatowym wydziale
komunikacji, poświęcany jest kosztem pracy zawodowej lub kosztem urlopu wypoczynkowego,
A w przypadku zagranicznych kierowców ubiegających się o kwalifikację wstępną w celu podjęcia
pracy, niepotrzebnie przedłuża to okres rekrutacji. Koszt gospodarczy tego rozwiązania (przy

założeniu, że co roku o kartę kwalifikacji kierowcy ubiegać się będzie w Polsce około 20 tysięcy
kierowców spoza UE, a czas potrzebny na złożenie wniosku spowoduje stratę około 360 tysięcy
roboczo-godzin), wynosić będzie nawet do 20 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
iopłatę ewidencyjną w wysokości 150,5 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 zainteresowanej osoby przepada I

Odnosząc się do forma|nego aspektu tego rozwiązania należy stwierdzić, że nałożony na kierowcę -
w ww, rozporządzeniu - obowlązek złożenia wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed

rozpoczęciem odpowiedniego szkotenia, 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

ustawy z dnia 6 września 2001 r, o tronsporcie drogowym, gdzie nie wskazano obowiązku
uprzedniego złożenia wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Ww. przepisy stanowią jedynie,

że warunkiem przystąpienia do odpowiedniego szkolenia jest uprzednie uzyskanie przez kierowcę
profil u kierowcy zawodowego (PKZ).

Niestety, Minister lnfrastruktury dokonał w przepisach rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy, swoistej wykładni rozszerzającej, poprzez

utożsamienie wskazanego w ww. przepisach ustawy o transporcie drogowym obowiązku posiadania
profilu kierowcy zawodowego (PKZ) z obowiązkiem złożenia wniosku o wydanie karty kwalifikacji
kierowcy. Takie postępowanie jest jednak nieuzasadnione, gdyż stanowi przekroczenie przez organ,
który wydał ww. rozporządzenie, delegacji ustawowej określonej w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia
5 stycznia 201-1 r, o kierujqcych pojazdami, 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 wydanie karty.

1 Lub analogicznego wniosku o wydanie prawa jazdy, o czym stanowi rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury
z dnia 24 lutego 2076 r. w sprawie wydawania 'dókumentów stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania
pojazdami, do którego zgłaszamy odrębne uwagi

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia należy - w naszej ocenie - w przepisach
ww. rozporządzenia wprowadziĆ odrębny wniosek o wygenerowanie profilu kierowcy
zawodowego, który składa się przed rozpoczęciem odpowiedniego szkolenia, w celu
rzedstawienia numeru pkz dnostce rze szkolenie. powinna także



obligatoryjnie zapewniona możliwość składania takiego wniosku drogą elektroniczną do każdego
sta rosty,

Możliwość składania wniosków drogą elektroniczną nie powinna zależec od ,,dobrej woli"
imożliwości technicznych powiatu. Powinno to być prawo obywatela! Oba te rozwiązania łącznie

umożliwiłby zredukowanie wskazanych wyżej kosztów gospodarczych z 20 milionów euro rocznie

nawet do poziomu kilkudziesięciu tysięcy złotych (przy za|ożeniu, że koszt elektronicznego złożenia

wniosku /transmisja danych i poświęcony czas/ wynosi zaledwie kilka złotych),

Kolejną istotną i budzącą nasze bardzo poważne zastrzeżenia kwestią jest zagroźenie bezpieczeństwa
danych osobowych kierowców podczas - zgodnego z przepisami rozporzqdzenia z dnia 4 kwietnia
2022 r. w sprawie wydawania korty kwalifikacji kierowcy - 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 umożliwia
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, którzy zapewniają dostęp do systemu teleinformatycznego dla ośrodków
szkole n ia.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami rozporzqdzenia z dnia 4 kwietnią 2022 r. w sprawie wydawania
karty kwalifikacji kierowcy, rozporzqdzenio Ministro lnfrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wydawonia dokumentów stwierdzajqcych uprawnienia do kierowania pojazdamioraz rozporzqdzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 25 marca 2022 r, w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców
wykonujqcych przewoz drogowy, ośrodki szkolenia i inne podmioty wykonujące szkolenia wymagane
d|a zawodowych kierowców otrzymują dostęp do wszystkich danych zawartych w PKZ, których zakres
określa § 6 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Wykracza to poza regulację ustawową, gdyż zgodnie z przepisem przejściowym art. 23 ustawy z dnia
14 poździernika 2021 r. o zmianie ustowy o transporcie drogowym oraz niektorych 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

utozsamienie ,,wprowadzania danych do PKZ" z otrzymaniem pełnego dostępu do wszystkich
zgromadzonych w PKZ danych, o czym stanowi m.in. przepis § 5 ust. 5 rozporzqdzenią 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.

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 kwietnia 201-6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwiqzku z przetworzoniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich donych
oraz uchyle nia dyrektywy 95/a6/WE,

Na dodatek, wszystkie te dane osobowe udostępnianie ośrodkom szkolenia przechodzą przez
systemy informatyczne 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
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danymi kilkuset tysięcy kierowców, co stwarza bardzo powazne zagrożenie dla uczciwej konkurencji
na rynku pracy.

Dlatego tez wzywamy do niezwłocznej korekty istniejących rozwiązań organizacyjno-
technicznych w systemie realizowanym na zamówienie Ministra lnfrastruktury przez producenta
dokumentów komunikacyjnych i odpowiedniej 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 do PKZ,

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

o 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 kómunikacyjnych
nie było możliwe, należy jak najszybciej uchylić wszystkie przepisy zobowiązujące do
wykorzystywania PKZ przez ośrodki szkolenia i inne szkolące podmioty.

Niezależnie od wskazanych wyżej powaznych zasIrzeżeń, pragniemy zwrócić uwagę na następujące
drobniejsze kwestie:

1) W przepisie § 2 pkt 4 rozporządzenia zdefiniowano pojęcie ,,zagranicznej karty kwalifikacji
kierowcy", jako ,,kartę kwalifikacji kierowcy wydaną przez organ państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i lrlandii Północnej."
Pomimo utworzenia definicji tego pojęcia, zostało ono użyte jedynie w przepisach § 11 ust, 4

i 6. Natomiast z niezrozumiałych przyczyn pominięto wykorzystanie tej definicji w przepisach

§ 5 ust. 1 pkt 8 oraz § 10 ust. ż i 3, Dlatego też proponuje się w projektowanych
odpowiednich przepisach dokonać stosownej zmiany polegającej na odpowiednim
zastosowaniu pojęcia,,zagraniczna karta kwalifikacji kierowcy".

2) W przepisach rozporządzenia kilkukrotnie mowa jest o ,,świadectwie kwalifikacji zawodowej
wydanym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie

członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
i lrlandii Północnej". Aby uprościć przepisy proponuje się wprowadzenie w § 2 nowej definicji
,, za gra niczn ego świad ectwa kwa l ifi ka cji zawod owej".

3) W przepisie § 3 ust. 3 rozporządzenia mowa jest o numerze ,,karty kierowcy zawodowego".
Pojęcie to pojawia się także w przepisie:

. § 1]_ ust. 1 pkt 5, gdzie mowa jest o aktualizacji,,karty kierowcy zawodowego";

. § 11 ust. 3 pkt 5 lit, a, gdzie mowa jest ponownie o numerze ,,karty kierowcy
zawodowego";



. § 11 ust.3 pkt 6, gdzie mowa jest o sposobie nadawania numeru,,karty kierowcy
zaWodowego".

Niestety żaden przepis nie definiuje, czym jest,,karta kierowcy zawodowego", jakie zawiera

dane, gdzie jest umieszczona i kto jest jej dysponentem. Pojęcie to nie jest także opisane

w uzasadnieniu i dlatego nie można ustalić, co Minister lnfrastruktury miał na myŚli

wprowadzając je do przepisów rozporządzenia. Dlatego też proponujemy jego skreślenie lub

też odpowiednią modyfikację przepisów. Nie składamy w tym zakresie żadnej propozycji

konkretnych przepisów, gdyż nie znamy intencji autorów rozporządzenia.

4\ W proponowanej w projekcie zmianie przepisu § 5 ust. 1 pkt 10 wprowadza się obowiązek

dołączenia do kopii zagranicznego prawa jazdy, tłumaczenia jego treści na język polski,

sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP.

Pragniemy zwrocic uwagę, że jest to nadmierna regulacja, gdyż wymóg ten nie powinien

dotyczyć zagranicznych praw jazdy zgodnych w szczególności ze wzorem określonym
w Konwencjiwiedeńskiej o ruchu drogowym, sporzqdzonejw Wiedniu dnia B listopada 1968 r,

{2z. U. z 1988 r. Nr 5 poz. 40). Te dokumenty są bowiem czytelne zarówno dla urzędników jak

idla organów kontroli ruchu drogowego, gdyż dane kierowcy izakres uprawnień wskazanych

w dokumencie jest ściśle określony i wskazany w polskim oficjalnym publikatorze aktów
prawnych jakim jest powołany wyżej Dziennik Ustaw. Tłumaczenie jest po'trzebne jedynie

. w przypadku praw jazdy niezgodnych ze wzorem określonym w ww. Konwencji, w celu m.in.

ustalenia zakresu posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem, Pozostawienie
niezmienionej propozycji zawartej w projekcie generować będzie po jej wejściu w życie

dodatkowe, spore i niepotrzebne koszty, Dlatego, proponujemy ograniczenie tego
wymagania wyłącznie do dokumentów, których wzór nie został określony w ww. konwencji.

5) Brzmienie przepisu § 8 rozporządzenia jest nieczytelne i prawdopodobnie zawiera jakieś

określenia z gwary technicznej. Nie wiadomo, kim jest ,,osoba, której dotyczy profil kierowcy
zawodowego"? Nie wiadomo, czym jest ,,zwolnienie" zablokowanego profilu? Jeśli coś jest

zablokowane, to się to odblokowuje, a nie ,,zwalnia" . Ponadto, na czym polega blokada? ltd.,

itp. Proponujemy zmodyfikować ww. przepis, używając precyzyjnych i jednoznacznych

określeń z powszechnie używanego języka polskiego,

Wskazane wyżej uwagi nie wyczerpują naszej krytycznej oceny wprowadzonych z dniem 6 kwietnia
br. rozwiązań, związanych z uzyskiwaniem dokumentów wymaganych od zawodowych kierowców
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:

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 czas 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
wskrajnym przypadku ].,8 miliona ro.boczo-godzin rocznie, co generuje straty dla polskich
firm transportowych wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w wysokości nawet
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do 10O mln euro rocznie; w naszej ocenie należy zlikwidować wymóg przedkładania

ww. dokumentów (dokumentowanie kodu 95 w świadectwie kierowcy jest zgodnie

zdyrektywq 2003/5g/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;

W art. 23 ust, 1, ustawy z dnio 1_4 październiko 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie

drogowym oraz niektorych innych Ltstow, gdzie zbyt szeroko okreŚIono zakreS danYch

przetwarzanych w ramach profilu kierowcy zawodowego, 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; 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. ].Ooaa ust,4 pkt 1_5, ust.5 pkt 20, 2oai24 oraz art. 10Oac ust. ]. pkt 7 ustawy z dnio

20czerwca 1997 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.

Nasze zastrzeżenia budzi także kwestia poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych dla osób

ubiegających się o uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej i działających w związku z tym

komisji powoływanych przez Ministra lnfrastruktury, zajmujących się tymi pytaniami. A takŻe szereg

innych istotnych kwestii, na których temat pozwolimy sobie wystąpiĆ w osobnym PiŚmie.

Wracając do głównego przedmiotu naszego pisma, jakim jest opinia do projektu rozPorzqdzenia

Ministra tnfrastruktury zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie wydawanio karty kwalifikacji

kierowcy, poniżej przedstawiamy konkretne propozycje zmian w przepisach rozporzqdzenio Ministra

tnfrastruktury z dnio 4 kwietnio 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz, U. poz.

742), które powinny - w naszej ocenie - zostać uwzględnione w projekcie (z dnia 11 lipca 2022 r.)

rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie wydawania kartY

kwatifikacji kierowcy. oczywiście ta propozycja odnosi się do sytuacji, gdy mozliwe 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 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

wprowadzania przez ośrodki szkolenia danych do PKZ,

Propozycje zapisów

W rozporządzeniu Ministrl lnfrostruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawonia kartY

kwalifikacji kierowcy (Dz. U. poz. 742), proponujemy następujące zmiany:

1) w§ 2 po pkt4dodaje się pkt5w brzmieniu:

a



,,zagranicznym świadectwie kwalifikacji zawodowej - rozumie się przez to świadectwo

kwalifikacji zawodowej wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie

Wielkiej Brytanii i lrlandii Północnej,";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Osoba zamierzająca:

1) uzyskać kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną

uzupełn iającą lub kwa lifikację wstępną uzu pełniającą przyśpieszoną, a lbo

ż) przystąpić do szkolenia okresowego,

składa do starosty wniosek o utworzenie profilu kierowcy zawodowego,

2, Osoba, o której mowa w ust. 1,, zalącza do 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. 1pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2OO1, 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 ukończenia szkolenia okresowego,

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

zagranicznego świadectwa kwalifikacji zawodowej, 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, a lbo

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



4. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1-, nie posiada odpowiedniego,
zagranicznego świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamiast

tego świadectwa, załącza do wniosku, wydaną przez te państwa kopię zagranicznej karty

kwalifikacji kierowcy, albo kopię zawierającego wpis kodu 95 prawa jazdy lub świadectwa
kierowcy.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b nie dotyczy osób posiadających wydane do

dnia 10 września 2008 r, prawa jazdy kategorii D1, D]_+E, D i D+E lub do dnia ]"0 września

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

6. Osoba, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek, zzałącznikami drogą elektroniczną,
za pośred nictwem Elektro nicznej Platformy Usług Ad ministracji Pu blicznej (ePUAP).

7. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. J., 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.

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

ustawy z dnia 6 września ZOOL r, o transporcie drogowym, wojewódzkiemu o§rodkowi ruchu

drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny,

umożliwia się wprowadzanie wymaganych 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

u rod ze n ia.

9. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa zalącznik do rozporządzenia,";

2| po § 5 dodaje się § Sa i 5b w brzmieniu

,,§ 5a. 1. W celu wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie zagranicznej karty

kwalifikacji kierowcy, zagranicznego świadectwa kwalifikacji zawodowej albo zawierającego

wpis kodu 95 prawa jazdy lub świadectwa kierowcy, należy wystąpić do właściwego organu

tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Brak

odpowiedzi stanowi podstawę do odmowy wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy.

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 papierowej lub elektronicznie.

§ 5b. Przepisu § 5 nie stosuje się wobec osób posiadających profil kierowcy zawodowego.";

3) w§6:

a) w ust. ]_ w zdaniu pierwszym wyraz,,wygenerowania" zastępuje się wyrazem ,,utworzenia",

b) w ust. 2 pkt2 otrzymuje brzmienie:

,,2) utworzyć w systemie teleinformatycznym profiI kierowcy zawodowego ',

c) ust" 3 otrzymuje brzmienie:

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



3) uchyla się § 7 i8;

4| w § ].0:

a) ust. 1_ otrzymuje brzmienie:

,,1. Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się w przypadku:

1) osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy potwierdzającej uzyskanie

w Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyŚpieszonej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyŚpieszonej

lub odbycie szkolenia okresowego - po:

a) utworzeniu profilu kierowcy zawodowego, o którym mowa w § 5 ust. ].,

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

wart. 39aa ust. ]_ ustawy z dnia 6 września 2OO1, r, o transporcie drogowym,

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej -

odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej w formie elektronicznej poprzez

wprowadzenie od powiedniej informacji do profil u zawodowego kierowcy,

c) otrzymaniu od osoby - wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy wrazz:

- kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak Przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - w przypadku

._wskazanymw§5ust,3,
- kopią orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - w przypadku

wskazanymw§5ust.3,
- dowodem uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
- kolorową fotografią osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

- zzaslrzeżeniem ust. ].d;

2) o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy, po złożeniu przez tę osobę:

a) wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

b) kopii orzeczeń:

- lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy, jeżelijest wymagane, oraz

- psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżelijest wymagane;

c) kopii polskiej karty kwalifikacji kierowcy lub oświadczenia o jej zagubieniu,

d) kolorowej fotografii osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

e) kopii posiadanego prawa jazdy,

f) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty
ewidencyjnej,

8) wzoru podpisu na wniosku;

3) o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii

Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po z|ożeniu tĘ osobę:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

kopii orzeczeń:

- lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy, jeżelijest wymagane, oraz

- psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżelijest wymagane;

kopii posiadanej karty kwalifikacji kierowcy,

kolorowej fotografii osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

kopii prawa jazdy,

dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty

ewidencyjnej;

4) o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i lrlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po złożeniu przez tę

osobę:

a) wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

b) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia

okresowego w odpowiednim zakresie, wydanego przez ośrodek szkolenia, jeżeli

osoba ubiegająca się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy ukończyła szkolenie
Ókresowe na terytorium Rzeczypospolitej Polski;

c) kopii orzeczeń:

- lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy, jeżelijest wymagane, oraz

- psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jezelijest wymagane;

d) kopii posiadanej karty kwalifikacji kierowcy,

e) kolorowej fotografii osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

f) kopii prawa jazdy,

g) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty

ewidencyjnej;

b) po ust. 1 dodaje się ust. la-].c w brzmieniu

,,1a. Fotografia, o której mowa w ust. 1 powinna mieć wymiary 35 x 45 mm, być wykonana na

jednolitym, jasnym tle, być dobrej ostrości, odwzorowywać naturalny kolor skóry,

obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, iprzedstawiać
osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy iokularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na

wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może

dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w okularach z ciemnymi szkłami; w takim

przypadku do wniosku zalącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do ].6 roku

życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 1-6 lat, z powodu

wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy zdnia27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób



niepełnosprawnych (Dz, U. z2021, r. poz.573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); osoba nosząca

nakrycie gtowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię,

na której jest w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim

przypadku do wniosku zalącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się dołączenie zdjęcia wykonanego

techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

1b. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, w trybie okreŚlonym

w ust, 1 pkt 3 i 4 nie posiada odpowiedniego zagranicznego świadectwa kwalifikacji

zawodowej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej

przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

przyśpieszonej, lub ukończenie szkolenia okresowego, zamiast takiego świadectwa załącza do

wniosku wydaną przez te państwa kopię zagranicznej karty kwalifikacji kierowcy, albo kopię

zawierającego wpis kodu 95 prawa jazdy lub świadectwa kierowcy,

1c. Jeżeli prawo jazdy, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne ze wzorem okreŚlonym

w Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia B listopada

1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr5 poz.4O), to do kopiiprawa jazdyzałącza się tłumaczenie na język

polski, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula

Rzeczypospolitej Polskiej; kopia tłumaczonego dokumentu stanowi ińtegralną częŚĆ

przed kłada nego tłumaczenia.

1d, Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy potwierdzającej uzyskanie

w Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub

odbycie szkolenia okresowego, która zlożyla uprzednio wniosek o utworzenie profilu

kierowcy zawodowego może zlożyć wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy wraz
z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem odpowiednio wojewódzkiego ośrodka ruchu

drogowego, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub ośrodka szkolenia; podmioty

pośredniczące w złożeniu wniosku przesyłają wniosek z wymaganymi dokumentami drogą

elektroniczną;

c} ust, 2 otrzymuje brzmienie

,,2, W celu wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy, w trybie określonym w ust, 1 pkt 3 i4,
na podstawie zagranicznej karty kwalifikacji kierowcy, zagranicznego świadectwa kwalifikacji
zawodowej albo zawierającego wpis kodu 95 prawa jazdy lub świadectwa kierowcy, należy

wystąpić do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych na

oryginale dokumentu. Brak odpowiedzi stanowi podstawę do odmowy wydania polskiej karty
kwalifikacji kierowcy. Przepis § 5a ust. 2 stosuje się odpowiednio,";

5) w§17:

a) ust. 1 i 2otrzymująbrzmienie

,,1. Wysyłka drogą elektroniczną wniosku o utworzenie profilu kierowcy zawodowego
iwniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy wraz z wymaganymi załącznikami, odbywa się

za pośred nictwem Elektronicznej Platformy Usług Admin istracji Pu blicznej (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;

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

zawodowego kierowcy.

r** FQ ę/8ł,ą

Polska


