
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Poz. 1459 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 
i 1378) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 
oraz z 2020 r. poz. 82) w załączniku nr 2 „BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)” otrzymuje następujące 
brzmienie: 

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR) 

Kierowca 

mechanik 

832201 III transportu X    TDR.01.  

Eksploatacja 

środków  

transportu  

drogowego 

3 X* 
 

* Kształcenie na 

kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

lub na kursach 

umiejętności 

zawodowych 

prowadzonych 

wyłącznie w formie 

dziennej lub 

stacjonarnej 

Technik 

transportu 

drogowego 

311927 IV transportu  X* X 
 

TDR.01.  

Eksploatacja 

środków  

transportu  

drogowego 

 

TDR.02.  

Organizacja 

przewozu  

środkami  

transportu  

drogowego 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

X** 

 

 

 

 

 

X***
 

 

* Kształcenie 

w szkole prowadzone 

wyłącznie  

w formie dziennej 

lub stacjonarnej 

** Kształcenie na 

kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

lub na kursach 

umiejętności 

zawodowych 

prowadzonych 

wyłącznie  

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz. U. poz. 2268).  
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w formie dziennej 

lub stacjonarnej 

*** Kształcenie na 

kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

lub na kursach 

umiejętności 

zawodowych 

wyłącznie dla osób 

posiadających 

uprawnienie 

do kierowania 

pojazdami  

w zakresie prawa 

jazdy kategorii C 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski 
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