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Polichno, 19 lipca 2019r 

    

 

Protokół 
z obrad przedstawicieli trzech współpracujących organizacji społecznych PFSSK, PIGOSK i OIGOSK 

 

            Z inicjatywy prezesa OIGOSK w Hotelu Złoty Młyn w Polichnie 19 lipca 2019 obradowali przedstawiciele 

współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018. 
W obradach uczestniczyli członkowie: 
 

1)  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/:  
 Krzysztof Bandos  - prezes,  

 Jarosław Kliś   - sekretarz, 

 Grzegorz Łapeta  - przewodniczący KR 
 

2)  Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie /PIGOSK/:  
 Krzysztof Szymański  - prezes,  

 Zbigniew Uszczyński  - wiceprezes 
 

3)  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie /OIGOSK/:  
 Roman Stencel  - prezes,  

 Piotr Berent   - wiceprezes 
 

Przedmiotem obrad była następująca tematyka: 

1.   Sfinalizowanie inicjatywy powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorców OSK,  
   

2.   Dyskusja dot. kontynuacji współpracy  z  Krajowym  Stowarzyszeniem  Egzaminatorów  oraz  Krajowym Stowarzyszeniem 

Dyrektorów  WORD,  w kontekście "marazmu" KSD Word odnośnie ustaleń podjętych w Piastowie 25 marca 2019 
   

3.   Dyskusja i ewentualne odniesienie się do materiałów ws ISZIE prezentowanych na IV Kongresie Instruktorów 14.06.2019 

FZWD  
   

4.   Zorganizowanie wspólnej konferencji nt. nowego rozporządzenia MI ws egzaminowania ( wejście w życie 1 lipca 2019) oraz 

szczegółowej analizy szans realizacyjnych zaproponowanej przez FZWD struktury organizacyjnej SZIE i wynikająca z tej struktury 

symulacja kosztu  utrzymania tej struktury. 

Kwotowy wolumen tego kosztu bezpośrednio determinuje wysokość składki członkowskiej członka Samorządu Zawodowego 

Instruktorów, Egzaminatorów (SZIE)  
   

5.  Koordynacja działań, inicjatyw , przedsięwzięć organizowanych 7 sierpnia 2019 tj. w ramach propagowania idei ustanowienia 

DNIA Instruktora Nauki, Techniki Jazdy. 
 

6.  Inne, dyskusja 

XX Konkurs Instruktor Roku 2019 Katowice 7-8.06.2019 

a) nazwa? 

b) brak publikacji Klasyfikacji Generalnej? 

c) brak sankcji karnych za podpowiedzi? 
 

Prezes Roman Stencel, przywitał obecnych przedstawicieli współpracujących organizacji społecznych. 

Następnie zaprezentował projekt tematyki obrad, która została przyjęta jednomyślnie w trybie aklamacji. 
 

Ad.1 Sfinalizowanie inicjatywy powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorców OSK 
 

Prowadzący obrady w obszernej prezentacji przypomniał, że o powołaniu Rzecznika PP OSK zdecydowano na 

obradach 28.12.2018, a także iż aktualnie działają n/w Rzecznicy:   

- Rzecznik Praw Kursanta powołany w 2016r przez Fundację S.O.S. Odpowiedzialne Szkoły Jazdy Szczecin 

 http://rzecznikprawkursanta.pl/?id=22&target=nasz-adres 

- Rzecznik Praw Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy powołany w 2016r przez Fundację Zapobieganie 

Wypadkom Drogowym Warszawa http://www.mniejofiar.org.pl/dyzury-rzecznika/ 

- Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ustanowiony w 2018r Ustawą z 6 marca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 648) 
 

http://rzecznikprawkursanta.pl/?id=22&target=nasz-adres
http://www.mniejofiar.org.pl/dyzury-rzecznika/
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Zapoznano się z tekstami n/w Uchwał Władz współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia 

kierowców tj: 
1)  XXI Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszeń  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie 

/PFSSK/, Uchwała nr  9 / NZDS / XXI  z  30 marca 2019, 

2)  XII Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/, 

Uchwała nr ZDXII – 51 / IV / 2019  z 6 kwietnia 2019, 

3)  Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/,  

Uchwała nr 347 z  4 lipca 2019. 
 

Po dyskusji w formie aklamacji, z zachowaniem przepisów §3 w/w porozumienia jednomyślnie przyjęto 

Regulamin Działania (załącznik nr.1), a pełnienie funkcji Rzecznika PP OSK na czteroletnią kadencję 2019 - 

2023 powierzono kol. Romanowi Stenclowi, który wyłączył się z procedury wyłaniania osoby rzecznika. 

Stosownie do postanowień regulaminu przy Rzeczniku PP OSK działa Rada opiniodawczo-doradcza. 
Radę stanowią wskazani przedstawiciele, po jednym z każdego podmiotu - sygnatariusza porozumienia o współpracy. 

 

Ad.2  Dyskusja dot. kontynuacji współpracy  z  Krajowym  Stowarzyszeniem  Egzaminatorów  oraz  Krajowym 

Stowarzyszeniem Dyrektorów  WORD,  w kontekście ustaleń podjętych w Piastowie 25 marca 2019 
link: http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/439-2019-03-25-piastow-

spotkanie-przedstawicieli-wspolpracujacych-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-z-przedstawicielami-ksd-word 

Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował przebieg rozmowy telefonicznej 17.07.2019 z wybranym 24 czerwca 2019 

nowym prezesem KSD Word p. Markiem Staszczykiem. 
 

W efekcie dyskusji jednomyślnie zdecydowano o kontynuowaniu współpracy z KSD Word oraz KSE i 

zorganizowaniu kolejnego spotkania we wrześniu-październiku br. 
 

Ad.3  Odniesienie się do materiałów ws SZIE prezentowanych na IV Kongresie Instruktorów 14.06.2019 FZWD  
 

Szczegółowo przeanalizowano i wielowątkowo dyskutowano nad zaprezentowanymi materiałami ws Samorządu 

Zawodowego Instruktorów Egzaminatorów /SIZE/. 

Obecnie w Polsce funkcjonują następujące samorządy zawodowe:  

1. adwokatów,  

2. radców prawnych, notariuszy,  

3. komorników,  

4. kuratorów sądowych,  

5. lekarzy i lekarzy dentystów,  

6. lekarzy weterynarii,  

7. aptekarzy,  

8. pielęgniarek i położnych,  

9. fizjoterapeutów,  

10. diagnostów laboratoryjnych,  

11. psychologów,  

12. biegłych rewidentów,  

13. doradców podatkowych,  

14. rzeczników patentowych,  

15. architektów,  

16. inżynierów budownictwa,  

17.  Urbanistów. Likwidacja na podstawie Ustawy de regulacyjnej Min. J. Gowina z 9 maja 2014 r 
 

 

http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/439-2019-03-25-piastow-spotkanie-przedstawicieli-wspolpracujacych-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-z-przedstawicielami-ksd-word
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/439-2019-03-25-piastow-spotkanie-przedstawicieli-wspolpracujacych-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-z-przedstawicielami-ksd-word
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W dyskusji wskazywano również na fakt  braku oficjalnego stanowiska społecznej reprezentacji 

egzaminatorów odnośnie SZIE? 

W nieoficjalnych rozmowach wielu egzaminatorów wyraża negatywną opinię. 

Ponadto skromna liczba egzaminatorów w ewidencjach szacowana aktualnie na ok. 2 000 osób może 

skutkować  wysoką kwotą składki członkowskiej oraz  znaczącymi wysokościami opłat związanych z 

nadawaniem przez izbę 

 prawa wykonywania zawodu egzaminatora! 
 

Na zasadzie analogii, uwzględniając: 
1) wysokość składek członkowskich oraz liczebność funkcjonujących aktualnie Izb samorządowych 

2) Proponowaną strukturę i organy SIZE 

      Oszacowano, że w początkowym okresie funkcjonowania SIZE wysokość składki członkowskiej będzie 

wynosić ok. 100 PLN/mc  - z uwagi na konieczność sporych nakładów na wynajem infrastruktury, 

wynagrodzenia członków Organów SZIE.  Po ok. 5 latach i utrzymaniu się liczebności członków SZIE oraz 

uwzględniając wzrost przychodów z działalności gospodarczej czy innych źródeł - wysokość miesięcznej 

składki prawdopodobnie wyniesie ok. 50 PLN/mc.  
 

Izba L. członków skł. m-c przychód m-c 

IARP 12 665   80 1 013 200 

KIDP 13 659 80 1 092 720 

SZIE 23 000 50  1 150 000 

KIF 62 170 25 1 554 250 

NIPiP  333 754 35 11 681 390 

 

Nie ma żadnych gwarancji, że uchwalenie ustawy o SZIE będzie skutkować  podwyższeniem kwalifikacji 

oraz etyki zachowań członków tego samorządu, którego działalność ma być  finansowana w 

przeważającym stopniu ze składek członkowskich! 

Zakładając hipotetycznie osiągnięcie zakładanych celów SZIE, vide 

* 7 tez p. Mariusza Sztala  

link https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/mariusz-sztal-nasze-7-tez-do-dyskusji 

** Materiały Kongresu Instruktorów 2019 Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drowym 

link https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/zalozenia-samorzadu-zawodowego-materialy-kongresu-instruktorow-2.html#.XQkUCo_grIU 
 

- zostaną wykreowane jeszcze większe oczekiwania znaczącego wzrostu wynagradzania w szczególności 

przez instruktorów. Spełnienie tych uzasadnionych oczekiwań jest możliwe tylko w warunkach istotnego 

wzrostu cen za usługi szkoleniowe świadczone przez  ośrodki szkolenia kierowców, ośrodki szkolenia, 

ośrodki doskonalenia techniki  jazdy, ośrodki egzaminowania. 

W inicjatywie SZIE nie znajdujemy żadnych przesłanek do radykalnego wzrostu cen usług w/w podmiotów. 

Rynkowa sytuacja i struktura podmiotów operujących w obszarze szkolenia kandydatów i kierowców 

również wyklucza spełnienie finansowych oczekiwań instruktorów. 
 

Ad.4  Zorganizowanie wspólnej konferencji nt. nowego rozporządzenia MI ws egzaminowania ( wejście w życie 1 

lipca 2019) oraz szans realizacyjnych zaproponowanej przez FZWD struktury organizacyjnej SZIE. 
 

Jednomyślnie zdecydowano o zorganizowaniu w sobotę 19 października br. konferencji szkoleniowej,  

której celem będzie szczegółowe zapoznanie członków współpracujących organizacji społecznych 
środowiska osk z nowym rozporządzeniem MI ws egzaminowania oraz inicjatywą SZIE. 

Jednomyślnie przyjęto zasady  logistyczno - finansowe konferencji, załącznik nr.2 
 

 

 

 

 

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/mariusz-sztal-nasze-7-tez-do-dyskusji
https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/zalozenia-samorzadu-zawodowego-materialy-kongresu-instruktorow-2.html%23.XQkUCo_grIU
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Ad.5  Koordynacja działań, inicjatyw , przedsięwzięć organizowanych 7 sierpnia 2019 tj. w ramach propagowania idei 

ustanowienia DNIA Instruktora Nauki, Techniki Jazdy. 

PFSSK w dniu 4 stycznia 2019 złożyła w Senacie RP stosowną petycję, którą zewidencjonowano pod nr P9-02/19. 

Petycję P9-02/19 rozpatrywała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na obradach 9 kwietnia i 

28 maja 2019. 

Niestety na obradach 28.05.2019 Senatorowie Zbigniew Cichoń i Michał Seweryński zgłosili wniosek o 

zakończenie prac nad petycją. W wyniku głosowania Komisja przyjęła ten wniosek!  

Zdaniem zebranych do odrzucenia petycji przyczynił się fakt nieobecności na obradach komisji reprezentanta PFSSK 

tj. wnioskodawcy! 

Uwzględniając, że 25 maja 2020 roku upłynie 25 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz 

zakresu jej stosowania (Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253) 

W rozporządzeniu tym zawód instruktora nauki jazdy, znalazł się w grupie 33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ 

NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY, otrzymał numer 3310103. 

A także konieczność  uświadomienia społeczeństwu ważkości wysiłków instruktorów w zakresie kształtowania 

bezpiecznych zachowań na drogach. Społecznie pożądane wydaje się być uhonorowanie oraz zwiększenia rangi 

zawodu instruktora poprzez ustanowienie 7 sierpnia Dniem Instruktora – jednomyślnie zdecydowano o ponownym 

złożeniu w 2020r do Senatu RP kolejnej X Kadencji, tym razem z wspólnej petycji  współpracujących organizacji 

społecznych środowiska osk.  

 

Ad.6 Inne, dyskusja 

W efekcie analizy przebiegu  XX Konkursu Instruktor Roku 2019 Katowice 7-8.06.2019 jednomyślnie zdecydowano 

postulować do organizatorów : 

a) używać jednolitego nazewnictwa tj. „kolejny nr Konkurs Instruktor Roku …”, 

b) pozyskać od zawodników zgody RODO na publikacje uzyskanych wyników w poszczególnych konkurencjach oraz 

Klasyfikacji Generalnej, 

c) w regulaminie konkursu wprowadzić  karne punkty lub karne doliczenie czasu za niesamodzielne wykonywanie 

zadania w efekcie podpowiedzi. 

 

Niniejszy protokół ma charakter dokumentu wewnątrzorganizacyjnego i nie podlega publikacji oraz udostępnieniu 

osobom postronnym. 

 
Załączniki: 

1. Regulamin Działania  Rzecznika PP OSK  

2. Zasady  logistyczno - finansowe wspólnej konferencji PFSSK – PIGOSK - OIGOSK 19 października 2019 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 


