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Znak sprawy: DTD-5.050.2.2020

Szanowny Pan
Roman Stencel
Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Ośrodków Szkolenia Kierowców

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na wspólny wniosek organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców        
w sprawie zawieszenia nałożonych na instruktorów nauki jazdy obowiązków uczestniczenia i przedstawienia 
organowi ewidencyjnemu w terminie do 7 stycznia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 
poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa            
w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. 
zm.), poniżej przekazuję następujące informacje.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku             
z wystąpieniem stanu epidemii, nie zabraniają przeprowadzania tego typu szkoleń przez podmioty do tego 
uprawnione.

Mając to na uwadze, przedmiotowe warsztaty doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) mogą być nadal 
realizowane według programu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia    
4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885). Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zawieszenia 
obowiązku dostarczenia do dnia 7 stycznia 2021 roku staroście zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo w tych warsztatach, także z tego powodu, że warsztaty te odbywają się przez cały rok               
i znaczna liczba instruktorów oraz wykładowców takie szkolenia już odbyła.

Jednakże bez względu na powyższe wyjaśnienia, Ministerstwo Infrastruktury przy najbliższej nowelizacji 
przepisów w tym zakresie, ponownie przeanalizuje przesłany wniosek organizacji społecznych ośrodków 
szkolenia kierowców w przedmiotowej sprawie i przedstawi propozycję rozwiązania problemu.
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