Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa
w drodze rozporządzenia ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.
Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania wprowadza zmiany w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1 tej ustawy na wniosek ministra właściwego dla zawodu.
Projektowane rozporządzenie stanowi realizację wniosku Ministra Infrastruktury, zgodnie
z którym kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01.
Eksploatacja środków transportu drogowego (wyodrębnionej w zawodach kierowca mechanik
oraz technik transportu drogowego przyporządkowanych do branży transportu drogowego)
powinno być prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.
Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe, kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie
kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może być prowadzone
również w formie zaocznej (w wymiarze nie mniejszym niż 65% minimalnej liczby godzin
kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego dla danej kwalifikacji). Biorąc pod uwagę, że w ramach
tej kwalifikacji są prowadzone m.in. zajęcia przygotowujące do testu kwalifikacyjnego
w zakresie kwalifikacji wstępnej, które muszą być zrealizowane w wymiarze godzin
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.), zgodnie z dyrektywą
2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu
rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady
91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003,
str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.),
umożliwienie prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków
transportu drogowego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej może
generować problemy osobom, które ukończyłyby ten kurs i po zdaniu testu kwalifikacyjnego
otrzymałyby świadectwo kwalifikacji zawodowej z wykazaną mniejszą liczbą godzin niż liczba
godzin wymagana przez przepisy wydane na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym.
Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego, w tym w zakresie kwalifikacji TDR.01.
Eksploatacja środków transportu drogowego, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) może być prowadzone od dnia 1 września 2020 r.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 r.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji
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Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie
z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku
z tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie będzie miało wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców z uwagi na to, że podmioty prowadzące działalność oświatową
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) mają możliwość prowadzenia kształcenia w formie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego
przyporządkowanych do branży transportu drogowego.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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