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19 Luty 2016r 
 

 
 
Szanowny Pan Jerzy Szmit 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa   
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa  

 
 

 

dotyczy: DTD-V-0210-1 (6)/TP/2016, NK: 15817/16 z  10 Luty 2016 

/ uwagi do projektu Rozporządzenia MIB w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 
wykładowców / 

 
 

Szanowny Panie Ministrze odpowiadając na prośbę wyrażoną w piśmie znak jw.  
W imieniu n/w organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców niniejszym przedstawiamy 
następujące uwagi oraz postulujemy zmiany brzmienia n/w jednostek redakcyjnych projektu rozporządzenia: 

 
§ 3 ust.1 pkt.1) lit. g) tiret trzecie powinien otrzymać brzmienie: 

"– tablice poglądowe z zakresu szkolenia lub programy komputerowe albo filmy wideo prezentujące: zasady 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-
obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku," 

uzasadnienie: 
Aplikacje, programy komputerowe generujące doskonałe wręcz animacje ruchowe oraz filmy video są bezspornie 
doskonalszymi oraz skuteczniejszymi pomocami dydaktycznymi. Obowiązek „tapetowania” sal wykładowych planszami, 
tablicami poglądowymi nie przynosi efektu dydaktycznego, a jedynie generuje zbędny wydatek. 
 
 

§ 3 ust.1 pkt.3) lit. c) tiret trzecie powinien otrzymać brzmienie: 
"c) umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych 

przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na 
wzniesieniu), odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia. Wymalowanie stanowisk farbą uznaje się za 
spełnienie wymogu trwałego wyznaczenia," 

uzasadnienie: 
Znane są nam przypadki, że organ nadzoru interpretuje, iż „trwałe”, oznacza wyznaczone krawężnikami. 
 
§ 3 ust.5 powinien otrzymać brzmienie: 

"5. Przepisów ust. 4 nie stosuje się do ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez jednostki wojskowe oraz 
jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a 
także w okresie naprawy pojazdu ośrodka szkolenia kierowców do prowadzenia szkolenia pojazdem zastępczym 
użytkowanym na podstawie tytułu prawnego. " 

uzasadnienie: 
Z oczywistych względów nie powinno się nakładać  obowiązku oznakowywania pojazdu zastępczego, którym 
prowadzone jest szkolenie praktyczne we wskazanych okolicznościach.  Natomiast  jak jednoznacznie wskazuje 
doświadczenie, zastosowanie oznaczeń przenośnych np. magnetycznych skutkuje uszkodzeniem ( zarysowywaniem) 
powłoki lakierniczej pojazdu przez  drobiny piasku, pyłu. 
 
§ 7 ust.4 pkt.2) powinien otrzymać brzmienie: 

  "2) został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli dotychczasowy 
instruktor nie prowadzi szkolenia w danej jednostce lub udokumentowane (opisane) okoliczności uniemożliwiają 
wypełnianie obowiązków; " 

uzasadnienie: 
z reguły jest tak , że egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor prowadzący . Natomiast w sytuacji kiedy  wskazany 
instruktor nie przyszedł do pracy , nagle zachorował a termin egzaminu jest wyznaczony , kierownik osk powinien mieć 
możliwość rozwiązania tego problemu 
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§ 9 ust.1pkt.1 lit.d)  powinien otrzymać brzmienie : 15 godzin w zakresie kat. AM 
 uzasadnienie: 
 W ciągu 5 godzin nie nauczymy młodego kierowcy nawet podstawowych zasad. Obowiązek szkolenie w ilości 15 godzin 
nie będzie generował kosztów , bo można wyznaczyć zajęcia z teorii w ramach zajęć z kat. pochodną. 
 

§ 9 ust.1pkt.2 lit.a) powinien mieć brzmienie: 10 godzin w zakresie kat.AM 
uzasadnienie: 
Jeżeli chcemy zadbać o bezpieczeństwo młodego człowieka powinniśmy jeździć co najmniej 10 godzin .Analizując dwa 
minione okresy dla motorowerów doświadczyliśmy , że pierwsze  godziny jazdy w mieście motorowerem sprawiają 
kursantowi ogromną trudność.  
Nie potrafi uczestniczyć w ruchu. Natomiast następne godziny dają bardzo dobre efekty. 
May świadomość , ze należy zmniejszyć koszty szkolenia w zakresie tej kategorii. Należy podjąć działania aby zmniejszyć 
cenę egzaminu do 100 zł i cenę badania lekarskiego do 50 zł. 
W obecnej sytuacji relacja pomiędzy kosztem szkolenia  a kosztem egzaminu i badania jest niezdrowa. Cena kursu 600zł  
a koszt badania i egzaminowania 360 zł. Gdyby nastąpiły zmiany w tym zakresie cena kursu byłaby przystępna  dla 14-sto 
letniego dziecka. 

 
§ 9 ust.3 pkt.1) powinien otrzymać brzmienie: 

"1) rozpoczyna się po przeprowadzeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia – o ile część teoretyczna 
szkolenia jest wymagana. Nie dotyczy szkolenia osób, o których mowa w art.23a ustawy;" 

uzasadnienie: 
Osoby, o których mowa w art.23a ustawy mają obowiązek uczestniczyć jedynie w szkoleniu z udzielania pomocy 
przedlekarskiej ofiarom wypadków. Nie jest istotnym na którym etapie szkolenia te zajęcia będą zrealizowane! 
Natomiast przyjęcie proponowanego rozwiązania znacząco poprawi ekonomikę szkolenia z udzielania pomocy 
przedlekarskiej 
 
§ 12 pkt.1) i 2) powinni otrzymać brzmienie: 

"1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B,; 
2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 

D, D+E;" 
uzasadnienie: 
Nie znajdujemy, żadnych przeciwwskazań aby również podczas szkolenia praktycznego na  prawo jazdy kat. B+E w 
pojeździe mogło być obecnych więcej niż jeden uczestnik kursu. 

 
§ 18 ust.3 powinien otrzymać brzmienie: 

"3. Przed zniszczeniem karty liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej 
szkolenia wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych." 

uzasadnienie 
Informacje wyszczególnione w kopiach kart  w trybie §17 pkt.1 są wpisane do Książki Ewidencji Osób Szkolonych / 
KEOS/ pierwotnego (poprzedniego) OSK. Ponadto przepis ten obliguje do wpisania do KEOS liczby godzin szkolenia 
prowadzonego w danym ośrodku szkolenia kierowców. 

 
§ 19 pkt.2 powinien otrzymać brzmienie: 

"2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną 
pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu - jeżeli jest wymagana." 

uzasadnienie 
Nie wymaga się prowadzenia wewnętrznych egzaminów teoretycznych od osób ubiegających sie o uprawnienia do 
kierowania zespołami pojazdów kat. B+E, C+E itp.. 

 
Uwaga! 
We wszystkich jednostkach redakcyjnych, w których użyto wyrazy szkolenie dodatkowe należy zastąpić je wyrazami  
szkolenie uzupełniające. 
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Z wyrazami szacunku 
 
 

Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 

Grzegorz Jarząbek – prezes   
 

From: sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl [mailto:sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl]  
Sent: Friday, February 19, 2016 2:32 PM 

To: OIGOSK Koszalin 
Subject: Re: Wspólne uwagi do projektu rozporządzenia ws. szkolenia/ konsultacje 

 
Pan Roman Stencel 

W imieniu LOK akceptuję wspólne  uwagi do projektu rozporządzenia MIB ws. szkolenia. 
.  

Prezes LOK 
Grzegorz Jarząbek  

 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194 

Krzysztof Bandos – prezes   
From: Krzysztof Bandos [mailto:lowiczrondo@wp.pl]  

Sent: Friday, February 19, 2016 2:52 PM 
To: OIGOSK Koszalin 

Subject: Odp: Wspólne uwagi do projektu rozporządzenia ws. szkolenia/ konsultacje 
  

Polska federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców Akceptujemy treść i formę Krzysztof Bandos prezes Pozdrawiam 
  

 

  

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376  

Krzysztof Szymański – prezes  
From: OSK AUTO-BIS Tomaszów Maz. [mailto:auto-bis@auto-bis.com.pl]  

Sent: Friday, February 19, 2016 2:10 PM 
To: OIGOSK Koszalin 

Subject: RE: Wspólne uwagi do projektu rozporządzenia ws. szkolenia/ konsultacje  
 

Akceptuję treść uwag do projekty rozporządzenia 
  

Pozdrawiam  Krzysztof Szymański 
 

 
 
 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  

Roman Stencel – prezes 

 
 
 

Szanowny Panie Ministrze odpowiadając na prośbę wyrażoną w piśmie znak jw.  
W imieniu n/w organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców niniejszym przesyłamy wspólne uwagi oraz 
postulujemy zmiany brzmienia  jednostek redakcyjnych tytułowego projektu rozporządzenia - szczegóły w załączonym piśmie. 
 
 
w imieniu  
Ligi Obrony Kraju z/s w Warszawie 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie 
Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków szkolenia Kierowców z/s w Piastowie 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
 
Pozdrawiam 
Roman Stencel, prezes OIGOSK 

 

Dokument został wysłany na skrytkę "/MIIB/SkrytkaESP". UPP zostało wygenerowane 
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia  

 

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP6702137 

 
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  

Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

Identyfikator adresata: MIIB 

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  

Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 

Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 
Dane poświadczenia  

Data doręczenia: 2016-02-19T17:02:08.420 

Data wytworzenia poświadczenia: 2016-02-19T17:02:08.420 

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK8159865 

 
Dane uzupełniające (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 8159865 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
Dane dotyczące podpisu  
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu 
Lista podpisanych elementów (referencji):  
referencja ID-20d8d7d1-d722-11e5-8dd7-00215e25c628 :  
referencja ID-20d8fee0-d722-11e5-8dd7-00215e25c628 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-
%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml 
referencja ID-20e7a4e2-d722-11e5-8dd7-00215e25c628 : #ID-20e7a4e0-d722-11e5-8dd7-00215e25c628 
 

 


