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Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji
Szanowna Pani,
odnosząc się do uwag Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zgłoszonych do projektu rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami przedstawiam następujące stanowisko.
1. Uwagi wskazane w pkt 2, 4 - 7 oraz 9 i 10 tabeli zostaną uwzględnione w całości.
2. Odnosząc się do uwagi wskazanej w pkt 1 tabeli, dotyczącej brzmienia § 6 ust. 4 pkt 9 projektu
rozporządzenia, informuję, że w profilu kandydata na kierowcę zawarty jest wzór podpisu kandydata
na kierowcę. Służy on podobnie, jak zdjęcie, zarówno jako dana niezbędna do umieszczenia na
prawie jazdy, jak i pośrednio jako jedna z danych powalających na weryfikacje tożsamości osoby
podchodzącej do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
3. W zakresie uwagi wskazanej w pkt 3 tabeli, dotyczącej § 19 projektu rozporządzenia w zakresie
sposobu doręczania decyzji administracyjnej o nadaniu uprawnień do kierowania pojazdami osobie,
której ona dotyczy, informuję, że decyzja o nadaniu uprawnień do kierowania pojazdami jest
doręczana łącznie z dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami (prawem
jazdy). Dokument ten może być dostarczony osobie albo osobiście, albo przez operatora
pocztowego (nie jest dostarczany drogą elektroniczną). Dostarczenie decyzji o nadaniu uprawnień
do kierowania pojazdami drogą elektroniczną osobie uzyskującej te uprawnienia jest zbędne,
ponieważ nie daje jej możliwości działania (np. kierowania pojazdami) odmiennie niż np.
w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja ta powinna być dostarczana wyłącznie
z dokumentem prawa jazdy.
4. Odnosząc się do uwagi wskazanej w pkt 8 tabeli, dotyczącej § 24 ust. 6 projektu rozporządzenia
informuję, że konieczne jest przesłanie do organu oryginałów dokumentów takich: jak orzeczenie
lekarskie czy zgody rodziców, ponieważ podstawowym warunkiem do podjęcia szkolenia jest
posiadanie między innymi orzeczenia lekarskiego o możliwości kierowania pojazdami. Nie może tu
być mowy o oświadczeniu. Przy składaniu wniosku elektronicznego przyjmujemy, że przesłane
kopie elektroniczne (skany) dokumentów są prawdziwe, jednak ze względu na łatwość manipulacji
elektroniczną kopią dokumentu, przed wydaniem prawa jazdy orzeczenia te powinny być
dostarczone do urzędu w oryginale. Tak jak do tej pory urząd, mając wątpliwości co do
oryginalności tych dokumentów, może przeprowadzić postępowanie, wyjaśniając i dokonać ich
potwierdzenia u lekarza, który je wydał. Należy wskazać, że takie rozwiązania są praktykowane od
2012 r.

Z poważaniem,

