
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r.

Poz. 1046

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOwNIcTwA1)

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących 
przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005 oraz z 2016 r. poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  spełniać wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 
2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykła-
dowców (Dz. U. poz. 280);”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania kan-
dydatów na kierowców, określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 305, 1077 i 1966 oraz z 2016 r. poz. 858); nie wymaga się oznaczania pojazdu tablicą barwy 
niebieskiej z literą „L” w przypadku szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania danej kategorii;”;

3) w § 14 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym:

a) liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,

b) terminy przeprowadzonych zajęć,

c) temat przeprowadzonych zajęć,

d) numery rejestracyjne pojazdów, przy użyciu których prowadzono poszczególne zajęcia,

e)  marka, typ, model oraz numer certyfikatu urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy – 
w przypadku prowadzenia zajęć przy użyciu urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach 
specjalnych,

f) miejsce na podpis osoby szkolonej uczestniczącej w zajęciach,

g) imię, nazwisko i podpis instruktora prowadzącego zajęcia.”;

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
(Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. 
poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1046

 

4) w załączniku nr 2 w tabeli nr 2 odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  Tematy w ramach bloku wybiera się odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E,  
D i D+E i nie mogą one powtarzać się w ramach modułu szkoleniowego. Tematy nie mogą powtarzać się w cyklu 
zajęć prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E, mogą natomiast dwukrotnie wystąpić 
w cyklu zajęć prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E.”;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szkolenia okresowe realizowane w formie cyklu zajęć rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem.

§ 3. 1. Dotychczasowe druki wzorów świadectwa kwalifikacji zawodowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania 
zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Karty zajęć praktycznych prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się do zakończenia kursu 
kwalifikacyjnego rozpoczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego oraz świadectwa 
kwalifikacji zawodowej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk
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Format A5, układ pionowy 
 

 
 
 
 
 

 
(pieczątka podmiotu wydającego) 

  
 
 
 
 

 
(data wydania) 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr …………………..1) 

potwierdzające uzyskanie/ukończenie w ośrodku szkolenia nr ………………2), 3) 

 Kwalifikacji wstępnej 

 Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 

 Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej 

 Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej 

 Szkolenia okresowego 
 

Pan(i) ….……….…………………………………………………………………………………...….. 
 (imię i nazwisko) 

posiadający(-ca) numer PESEL ………………………………………………………………………4) 

Blok programowy3) 
Data Liczba godzin zajęć Podpis i pieczątka 

kierownika  
ośrodka szkolenia 

rozpoczęcia 
szkolenia 

zakończenia 
szkolenia teoretycznych praktycznych 

 C1, C1+E, C i C+E 

 D1, D1+E, D i D+E 
     

 

uzyskał(a) wynik pozytywny z testu kwalifikacyjnego w dniu ………………………..…………….. 
  

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot wydający) 

  
 
 
 
 

1) Wpisać kolejny numer świadectwa łamany przez rok jego wydania  
2) Wpisać numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  
3) Zaznaczyć właściwe poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu przy właściwej kwalifikacji/szkoleniu/bloku programowym  Pozostałe 

kwalifikacje/szkolenie/blok należy skreślić  W przypadku bloku programowego nie skreśla się żadnej kategorii prawa jazdy w ramach bloku, przy którym został 
umieszczony znak „X”  

4) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość  

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. (poz. 1046)

WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ




