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W 2022 roku zmieniają się przepisy dotyczące szkoleń kierowców zawo-
dowych – kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych. Zmiany są duże 
i dotyczą wszystkich firm transportowych oraz kierowców zawodowych. 
Szkolenia będą przeprowadzane w inny sposób niż dotychczas, dokumen-
ty będą przekazywane elektronicznie, dla każdego kierowcy będzie zakła-
dany profil, zmienią się zasady dotyczące zwolnień z obowiązku zaliczania 
szkolenia, w obiegu pojawi się też zupełnie nowy dokument związany ze 
szkoleniami – karta kwalifikacyjna. Co koniecznie musisz wiedzieć o tych 
zmianach? Sprawdź, co doradzają eksperci.



Jesteś zainteresowany płatną subskrypcją? Zadzwoń do nas lub napisz mail. 
Nasi konsultanci dopasują najlepszą ofertę dla Ciebie. 
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Korzystaj wygodnie z wiedzy gdziekolwiek jesteś!
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Książka „Szkolenia kierowców zawodowych. Zmiany 2022” chroniona jest prawem 
autor skim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest za-
broniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informu-
jemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia 
oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących 
innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich da-
nych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych.  
Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywa-
ne bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Zaproponowane w niej wskazówki, 
porady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym 
przypadku wymaga dodatkowych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być 
traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku 
z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie 
zawartych w publikacji „Szkolenia kierowców zawodowych. Zmiany 2022” wskazówek, 
przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
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ROZDZIAŁ 1. 
KALENDARIUM ZMIAN  
W ZAKRESIE SZKOLEŃ I BADAŃ 
KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Najnowsze zmiany w szkoleniach kierowców zawodowych, a także bada-
niach lekarskich i psychologicznych, zostały przewidziane w ustawie z 14 paź-
dziernika 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw. Zmienione przepisy wchodzą w życie w kilku różnych terminach.

1. Od 5 grudnia 2021 r.:
		 zmiany dotyczące obniżenia minimalnego wieku kierowców autobusów,
		 przepisy rozszerzające zwolnienie niektórych kierowców z kwalifikacji, 

szkoleń okresowych i badań,
		 przepisy dotyczące zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami.

2. Od 6 kwietnia 2022 r.:
		 zmiany związane z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, 

przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego i wydawaniem świadectw 
kwalifikacji zawodowej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego,

		 przekazywanie do profilu kierowcy zawodowego przez ośrodki szko-
lenia, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 
zawodowego odpowiednich danych dotyczących szkolonych osób,




