
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

(druk nr 359)

USTAWA z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,

poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381)

Art. 39f.

1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego

krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6.

2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

[3. W przypadku gdy kierowca nie posiada polskiego krajowego prawa jazdy spełnianie

wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, potwierdza się w karcie kwalifikacji

kierowcy. W karcie kwalifikacji kierowcy potwierdza się również spełnienie wymagań, o

których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje, na wniosek kierowcy, starosta właściwy ze względu na

siedzibę podmiotu, na rzecz którego kierowca będzie wykonywał lub wykonuje przewóz

drogowy, na podstawie przedłożonych:

1) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej;

2) kopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na stanowisku kierowcy;

3) kopii orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) oświadczenia podmiotu, na rzecz którego kierowca będzie wykonywał lub wykonuje

przewóz drogowy, potwierdzającego te okoliczności.]
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<3. Dla kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

posiadającego prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującego lub

zamierzającego wykonywać przewóz drogowy rzeczy na rzecz przedsiębiorcy

mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzeniem

spełnienia wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, jest świadectwo

kierowcy.

4. Kierowcy niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

posiadającemu prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującemu lub

zamierzającemu wykonywać przewóz drogowy osób na rzecz przedsiębiorcy

mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał

kwalifikację wstępną lub ukończył szkolenie okresowe i ubiega się o  wpis do prawa

jazdy potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1,

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania starosta, w trybie, o którym mowa w

art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z

późn. zm.), wymienia posiadane przez niego prawo jazdy zagraniczne na polskie

krajowe prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te wymagania.

Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złożenie przez przedsiębiorcę

oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym kierowcą, który będzie

wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe.>

[5. Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się na okres pięciu lat.

6. Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy pobiera się opłatę, w wysokości odpowiadającej

wysokości opłaty za wydanie prawa jazdy określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

7. Informację o wydanych kartach kwalifikacji kierowcy starosta przekazuje do centralnej

ewidencji kierowców.]

8. W przypadku osoby nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej i niewykonującej przewozów na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej wymagania, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, uznaje

się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy

aktualny wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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9. W przypadku osoby zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującej

przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę za granicą wymagania, o których mowa w

art. 39a ust. 1 pkt 6, uznaje się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w

karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzający ukończenie szkolenia

okresowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 39i.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia,

o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych,

wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w

ramach szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2;

3) szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

4) szczegółowe wymagania wobec członków komisji, sposób ich powoływania oraz

wysokość ich wynagrodzenia, które nie może być wyższe niż 400 zł za egzamin;

5) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;

6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia

kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego;

[7) wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz szczegółowy sposób jej wydawania;]

8) wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących

ośrodek szkolenia.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu

uwzględnia odpowiednio:

1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także potrzebę

zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzania kursów i

zajęć;
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2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konieczność

obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji wstępnej w zakresie

transportu drogowego;

3) konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur przeprowadzania testów

kwalifikacyjnych;

4) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykształcenia i okresu praktyki

zawodowej członków komisji w zakresie odpowiadającym wymaganej wiedzy dotyczącej

wykonywania przewozu drogowego, a także potrzebę zapewnienia pokrycia kosztów

związanych z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych przez komisję;

5) zakres danych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przez kierowcę wykonującego

przewóz drogowy wymagań ustawy, w szczególności w zakresie badań lekarskich i

psychologicznych, ukończonych szkoleń, posiadanych uprawnień do kierowania

pojazdem samochodowym, organów właściwych i podmiotów uprawnionych do

wydawania świadectwa kwalifikacji zawodowej;

6) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji wstępnej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego, dotyczących kandydatów na

kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy, podmiotów uprawnionych do

przeprowadzania kursów i zajęć, organów właściwych w sprawach wpisu do rejestru, a

także przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokumentów związanych z uzyskiwaniem

kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych;

7) potrzebę zapewnienia należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem przez

ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia

okresowego;

[8) potrzebę zapewnienia zgodności wzoru i trybu wydawania karty kwalifikacji kierowcy z

przepisami Unii Europejskiej;]

9) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców

prowadzących ośrodki szkolenia oraz wysokość kosztów związanych z weryfikacją

dokumentów.
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908, z 2005 r. Nr 109, poz. 925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz.

1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191,

poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr

123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163,

poz. 1015. )

Art. 100b.

1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:

1) imię i nazwisko;

1a) datę i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

(PESEL);

3) adres zamieszkania;

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę

ponownego uzyskania uprawnienia;

6) datę ważności uprawnienia;

7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

8) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

8a)  spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;

9) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

10) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,

d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

11) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie

drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane;

12)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego

uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym;
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13)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego

ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym;

[14)  zakres, numer i datę wydania karty kwalifikacji kierowcy, o której mowa w art. 39f

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.]

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:

1)  wymienione w pkt 1-9 i 14 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu

dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

2) wymienione w pkt 10:

a) w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna

Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy

w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania

pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony

do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po

dokonaniu tych czynności,

b) w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających

uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu

tych czynności,

c) w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających

uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o

wystąpieniu tych zdarzeń,

d) w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania

w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po

uprawomocnieniu się orzeczenia;

3) wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców

przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie

drogowym towarów niebezpiecznych;

4)  wymienione w pkt 12 - wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;

5)  wymienione w pkt 13 - kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają

usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w
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postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje

do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.

80b ust. 4.


