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Informuję, że w dniu 2021-04-28 na posiedzeniu nr 93 Komisji Infrastruktury (INF)
prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających
porozumiewanie się na odległość sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber
przedstawił informację Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie
szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu
przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym
Retransmisja posiedzenia link

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=12FFF5870C49D096C12586BE002F7B47

Pan Rafał Weber Sekretarz stanu w MI zaprezentował n/w 8 obszarów "pożądanych" zmian do
usankcjonowania których w systemie prawnym będzie dążyć Ministerstwo Infrastruktury.
Wiceminister oświadczył, że po odwołaniu stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostanie
ponownie złożony wniosek (pierwotnie 5 czerwca 2018) o wpisanie do Wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących
pojazdami zawierającego przedstawiane zmiany w systemie szkolenia kierowców i
kandydatów na kierowców oraz instruktorów, Instruktorów techniki jazdy.
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I. Kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą w ramach kursu

kat. B prawa jazdy

II. Ośrodki szkolenia kierowców uzyskają kompetencję prowadzenia
szkolenia uzupełniającego również osób posiadających prawo jazdy i
ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami
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III. Likwidacja OSKsdw (SuperOSK) oraz drastyczne podwyższenie
wymogów infrastrukturalnych ośrodka szkolenia kierowców

IV. Zmiany wymogów dla instruktorów
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V. Zmiany wymogów dla osób kontrolujących OSK w ramach nadzoru
sprawowanego przez Starostę

VI.

Instytut Transportu Samochodowego /ITS/

uzyska kompetencje prowadzenia egzaminów sprawdzających kwalifikacje:
- Instruktorów i kandydatów na instruktorów (aktualnie art.33 ust.1 pkt.7 i art.39 ust.1 uokp),
/7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;/

- Instruktorów techniki jazdy i kandydatów na ITJ (aktualnie art.117 ust.2 pkt.7 i art.119 ust.1 uokp),
/7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną
powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu/

- Egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów (aktualnie art.58 ust.1 pkt.7 i art.64 ust.1 uokp)
/7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw
transportu/

VII. Instruktorzy Techniki Jazdy /ITJ/ analogicznie jak instruktorzy nauki
jazdy będą zobowiązani do uczestnictwa co dwa lata w
Warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonych w
Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy /ODTJ/ stopnia wyższego
VIII. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego uzyskają kompetencje
prowadzenia kursów kwalifikacyjnych Instruktorów i kandydatów
na instruktorów nauki jazdy oraz Warsztatów doskonalenia
zawodowego instruktorów nauki jazdy i wykładowców (co dwa lata)
Powyższe jest konsekwencją likwidacji Ośrodków Szkolenia Kierowców spełniających
dodatkowe wymagania /OSKsdw/, które aktualnie prowadzą w/w kursy kwalifikacyjne i
warsztaty.
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Większość powyższych propozycji uregulowań została wyartykułowana w okresie
wrzesień 2016 – grudzień 2017 na obradach Zespołu doradczego powołanego
zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016
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Pierwotny skład Zespołu doradczego powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 4 sierpnia 2016r
Członkowie (przedstawiciele środowiska szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, środowiska egzaminowania na prawo jazdy oraz środowiska związanego z ruchem drogowym):
1. Dariusz Chyćko - prezes RG Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców /KSE,
2. Krzysztof Tomczak - wiceprezes RG Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców /KSE;
3. Henryk Radomski - przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców /KSE,
4. Krzysztof Bandos - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców / PFSSK,
5. Jan Szymczak - sekretarz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców / PFSSK,
6. Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców / PIGOSK,
7. Roman Stencel - prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców / OIGOSK,
8. Wojciech Pasieczny - wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym ,
9. Jan Zdziarstek - przewodniczący komisji ds. Branży Szkoleniowej w Business Centre Club;

Sporządził 29 kwietnia 2021
Roman Stencel
ps
Nadmieniam, że osobiście nie utożsamiam się z propozycją zmian dotyczącą wyłączności placu
manewrowego i zastrzeżenia w tym względzie artykułowałem na w/w obradach zespołu doradczego MIB.
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