16 listopada 2020 roku
Sz. P. Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
ePUAP ID RzecznikMSP/skrytka ESP

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie,
99-400 Łowicz ul. Słowackiego 44,
identyfikująca się numerem KRS 0000133194
Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie
05-820 Piastów ul. Księdza Piotra Skargi 1
identyfikująca się numerem KRS 0000256376
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
identyfikująca się numerem KRS 0000276855
Prośba o interwencję w sprawie.
Działając w imieniu własnym, niniejszym zwracamy się z prośbą o interwencję w poniżej przedstawionej
sprawie.
Uzasadnienie
Jako statutowi reprezentanci branżowych organizacji społecznych zrzeszających przedsiębiorców prowadzących
ośrodki szkolenia kierowców w nawiązaniu do przesłanej ePUAP 2 listopada 2020 do wiadomości RMSP skargi
adresowanej do Premiera Mateusza Morawieckiego, na którą dotąd adresat nie odpowiedział.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w sprawie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zawieszenie
w okresie obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązków uczestnictwa 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.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38
ust.5 pkt.2 i 3 z uwzględnieniem art. 38a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami.
Niniejszy wniosek uzasadniamy troską o zdrowie koleżanek i kolegów instruktorów, które może być realnie zagrożone
w razie uczestnictwa szczególnie w grupowych zajęciach teoretycznych (10 godz.) przewidzianych programem
warsztatów określonym w § 32 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Komunikaty Resortu Zdrowia o "lawinowym" przyroście liczby osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 (na
dzień 16 listopada 2020 r. - 20 819 nowych zachorowań oraz 143 zgonów spowodowanych COVID-19) oraz
zapowiadanym dalszym wzroście zachorowań z powodu występującej corocznie w okresie jesienno-zimowym dużej
liczby infekcji grypowych, które zdaniem lekarzy "sprzyjają" zachorowaniu na Covid-19 potęgują obawy środowiska
OSK odnośnie stopnia ryzyka zachorowania. Z uwagi na obowiązek przedłożenia do 7 stycznia zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i
wykładowców - intensyfikacja zajęć prowadzonych w ramach tych warsztatów przypada właśnie na okres: październik
- grudzień.
Uwzględniając krótki okres 2 m-cy do terminu 7 stycznia nie ma możliwości zorganizowania szkolenia teoretycznego
w trybie zdalnym (tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość), a wynikający z przepisu § 33 w/w
Rozporządzenia MIB obowiązek odbycia 4 godz. zajęć praktycznych wręcz wyklucza elearningową metodę szkolenia
w ramach omawianych warsztatów.
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Zgodnie z danymi pozyskanymi z 38 organów ewidencyjnych (tj.12,10% z 314 powiatów) – wbrew twierdzeniu
wiceministra Webera zamieszczonemu w piśmie z 5 listopada br. aktualnie nie całe 11,00% instruktorów złożyło
zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w 2020r w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów, vide
poniższe zestawienie i szacujemy, że tylko ok. 20% w tych warsztatach uczestniczyło. Oznacza to, że w razie braku
uchwalenia zmian polegających na zawieszeniu obowiązku przedłożenia w terminie do 7 stycznia zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i
wykładowców 14 000 instruktorów w okresie 2 miesięcy: listopad - grudzień 2020 będzie zmuszonych do
uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego w warunkach realnie bardzo wysokiego ryzyka zarażenia się
koronawirusem SARS-CoV-2, gdyż nie jest możliwe odbycie szkolenia praktycznego przewidzianego programem w
formie nauki zdalnej.
Lp
.

data

Organ ewidencyjny

Liczba
Instruktorów

Liczba zaświadczeń
potw. uczestnictwo w
warsztatach

Udział % zaświadczeń w
Liczbie instruktorów

1

21-10-2020

Starosta Słupski GSL

63

3

3 / 63 = 4,76%

2

22-10-2020

Prezydent Miasta Słupska GS

90

0

0 / 90 = 0,00%

3

22-10-2020

Starosta Powiatowy w Bytowie GBY

46

1

1 / 46 = 2,17%

4

22-10-2020

Prezydent Miasta Suwałki BS

62

15

15 / 62 = 24,19%

5

22-10-2020

Prezydent Miasta Białystok BI

169

30

30/ 169 = 17,75%

6

23-10-2020

Starosta Pilski PP

133

1

1 / 133 = 0,75%

7

23-10-2020

Starosta Goleniowski ZGL

56

15

15 / 56 = 26,79%

8

26-10-2020

Starosta Stargardzki ZST

78

16

16 / 78 = 20,51%

9

26-10-2020

Prezydent Miasta Koszalina ZK

91

1

1 / 91 = 1,10%

10

26-10-2020

Prezydent Miasta Bydgoszcz CB

249

9

9 / 249 = 3,61%

11

26-10-2020

Starosta Wałecki PWA

31

0

0 / 31 = 0,00%

12

26-10-2020

Starosta Szczecinecki ZSZ

52

0

0 / 52 = 0,00%

13

26-10-2020

Prezydent Miasta Gdynia GD

122

16

16 / 122 = 13,11%

14

26-10-2020

Prezydent Miasta Szczecina ZS

281

15

15 / 281 = 5,34%

15

26-10-2020

Starosta Koszaliński ZKO

21

0

0 / 21 = 0,00%

16

29-10-2020

Starosta Świdwiński ZSD

24

0

0 / 24 = 0,00%

17

29-10-2020

Prezydent Miasta Torunia CT

127

12

12 / 127 = 9,45%

18

30-10-2020

Starosta Drawski ZDR

31

0

0 / 31 = 0,00%

19

30-10-2020

Prezydent Miasta Włocławka CW

90

67

67 / 90 = 74,44%

20

02-11-2020

Prezydent Miasta Gdańska. GA

238

34

3 / 238 = 14,29%

21

03-11-2020

Prezydent Miasta Warszawy. WA

716

92

92 / 716 = 12,85%

22

03-11-2020

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. FG

104

19

19 / 104 = 18,27%

23

03-11-2020

Prezydent Miasta Skierniewice ES

78

1

1 / 78 = 1,28%

24

03-11-2020

Prezydent Miasta Lublina LU

267

35

35 / 267 = 13,11%

25

04-11-2020

Prezydent Miasta Olsztyna NO

124

13

13 / 124 = 10,48%

26

05-11-2020

Prezydent Miasta Wałbrzycha DB

70

19

19 / 70 = 27,14%

27

06-11-2020

Prezydent Miasta Chełm LC

107

0

0 / 107 = 0,00%

28

06-11-2020

Prezydent Miasta Ostrołęka WO

73

0

0 / 73 = 0,00%

29

06-11-2020

Starosta Tomaszowski ETM

59

5

5 / 59 = 8,47%

30

10-11-2020

Prezydent Miasta Kielce TK

171

4

4 / 171 = 2,34%

31

10-11-2020

Prezydent Miasta Radomia WR

151

8

8 / 151 = 5,30%

32

16-11-2020

Starosta Gryficki ZGY

35

7

7 / 35 = 20,00%

33

16-11-2020

Starosta Łobeski ZLO

14

14

14 / 14 = 100,00%

34

16-11-2020

1 / 79 = 1,27%

17-11-2020

79
30

1

35

Prezydent Miasta Piotrków Tryb EP
Starosta Kołobrzeski ZKL

0

0 / 30 = 0,00%

36

17-11-2020

Starosta Sławieński ZSL

20

1

1 / 20 = 5,00%

37

17-11-2020

Starosta Białogardzki ZBI

30

7

7 / 30 = 23,33%

38

17-11-2020

Prezydent Miasta Zamość LZ

82

0

0 / 82 = 0,00%

4264

461

Σ

2

10,81%

Ponadto wskazać należy, że pewna liczba instruktorów podlega nadzorowi sanitarnemu w formie kwarantanny.
Kilkuset instruktorów zachorowało już na COVID-19, a u kolejnych codziennie stwierdza się obecność
koronawirusa SARS-CoV-2. Szacujemy, że wśród instruktorów ok. 45% to osoby w wieku 60+ tj. zaliczane do
grupy podwyższonego ryzyka. Zachorowanie osoby z tej grupy na COVID-19 przebiega z ciężkimi powikłaniami
zagrażającymi życiu, a wobec braku szczepionki proces leczenia jest trudny i długotrwały – nierzadko kończący
się śmiercią chorego, vide statystyki zgonów Instruktorzy, którzy niewątpliwie zachorują na COVID-19 na
przełomie listopada / grudnia br. oprócz traumy i cierpień będących efektem choroby dodatkowo zostaną
„ukarani” pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora.
Wskazać należy, że zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Nadto, zgodnie z art. 68 ust. 3
Konstytucji władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Władze publiczne mają również
obowiązek zwalczania chorób epidemicznych (art. 68 ust. 3 Konstytucji). Jak wskazuje się w doktrynie
„ochrona zdrowia publicznego polega na naukowym rozpoznawaniu stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych
zbiorowości oraz inicjowaniu skoordynowanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych
w celu osiągnięcia pożądanych standardów zdrowia. Cel ten uzyskuje się przez kontrolę czynników
ekologicznych, tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych, zapobieganie
zakaźnym i niezakaźnym chorobom społecznym, powszechny i równy dostęp do opieki medycznej, a
przede wszystkim w wyniku kształtowania nawyków zdrowego stylu życia w ramach edukacji przedszkolnej i
szkolnej oraz realizacji programów promocji zdrowia w środowisku ludzi dorosłych” (M. Safjan, L. Bosek (red.),
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016). Niewątpliwie w tak rozumianym obowiązku
władz publicznych mieści się zapobieganie transmisji chorób zakaźnych (w tym COVID-19), poprzez uchylanie,
bądź zawieszanie obowiązków wykonania szkoleń w czasie których z prawdopodobieństwem graniczącym z
pewnością dojdzie do takiej transmisji. Utrzymywanie obowiązku odbycia szkoleń i przedkładania dowodu ich
odbycia w okresie nasilonego ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych stanowi naruszenie ww. norm
konstytucyjnych.
Wskazać również należy, że w obowiązek odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji
skutkującym pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o
kierujących pojazdami stanowi również naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem
wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może
być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast w
przedmiotowym przypadku obowiązek odbywania szkoleń przez instruktorów nauki jazdy stanowi przejaw
skrajnej niesprawiedliwości społecznej szczególnie uwzględniając prawne okoliczności dopuszczania do
uczestnictwa w ruchu drogowym kierujących pojazdami z poważnymi, zagrażającymi bezpieczeństwu
problemami zdrowotnymi, albowiem stosownie do przepisu art. 12a ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – na czas obowiązywania stanu pandemii koronawirusa
SARSCoV-2 między innymi zawieszono obowiązek poddania się okresowemu badaniu w razie upływu terminu
ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Reasumując powyższe, w celu ochrony tysięcy instruktorów przed koniecznością odbycia szkoleń w czasie,
których nie jest możliwe zniwelowanie ryzyka zakażenia chorobą zakaźną – COVID-19 proponujemy dodać w
art.12a w ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych pkt. 4) w brzmieniu: „4) art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3, art.38a, art.63 ust.1 pkt.2 i 3,
art.63a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341)”.
W związku z przytoczonym powyżej stanem faktycznym, prosimy o interwencję oraz ewentualny kontakt, celem
bliższego zaprezentowania zaistniałego problemu, mającego ogólnopolski charakter.
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Z poważaniem:
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194

Krzysztof Bandos – prezes

From: lowiczrondo@wp.pl [mailto:lowiczrondo@wp.pl]
Sent: Monday, November 16, 2020 9:36 PM
To: OIGOSK; 'Bandos Krzysztof'
Subject: Odp: Analiza sytuacji instruktorów / wnioski do RMSP, RPO / konsultacje treści
Akceptuję
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców
Krzysztof Bandos prezes

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376
Krzysztof Szymański – prezes
From: Krzysztof Szymański [mailto:prezesks@pigosk.pl]
Sent: Monday, November 16, 2020 3:02 PM
To: OIGOSK
Subject: Odp: Analiza sytuacji instruktorów / wnioski do RMSP, RPO / konsultacje treści
Akceptuję
K. Szymański

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

Roman Stencel – prezes

podpis elektroniczny
Roman Józef Stencel

W załączeniu:
1)
2)
3)

Pismo Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia Pani Anny Miszczak
znak ZPM-051.733.2020.MŚ z 05.11.2020
Pismo Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera znak DTD-5.050.2.2020 z 05.11.2020
Pismo Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Pana Bogdana Oleksiaka
znak DTD-5.051.8.2020 z 09.11.2020

Do wiadomości:
- Rzecznik Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl; ePUAP ID RPO /skrytka ESP
- Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@mr.gov.pl
ePUAP ID MPIT/SkrytkaESP
- Biuro Klubu Parlamentarnego PiS ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, e-mail: kp-pis@kluby.sejm.pl/
- Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni ul. Wiejska 4/6/8
00-489 Warszawa, e-mail: kp-ko@kluby.sejm.pl
- Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy ul. Złota 9, lok. 4 00-019 Warszawa, e-mail: kp-lewica@kluby.sejm.pl
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP51342087
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Identyfikator adresata: RzecznikMSP
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: 2020-11-17T14:12:56. 899
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-11-17T14:12:56.899
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK73832180
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 73832180
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-b92c1b6a953ad5e1c218f057db8f5458 :
referencja ID-cc79bf5ef0aee01c90a983e445e4d7b7 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml
referencja : #xades-id-d78c377128b2764d4f0ff598a34e5682

- - - UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP51344155
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO ROZWOJU
Identyfikator adresata: MPIT
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: 2020-11-17T14:26:52. 900
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-11-17T14:26:52.900
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK73834910
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 73834910
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-3d25a2d66c56875fe5ea2781e4f99041 :
referencja ID-048d5825fe8065aaa7e8377c61831147 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml
referencja : #xades-id-929d1b02b540ea2e68b4e71c2bc6e845
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP51346403
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Identyfikator adresata: RPO
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: 2020-11-17T14:40:38.560
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-11-17T14:40:38.560
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK73837763
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 73837763
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.

- - From: OIGOSK [mailto:oigosk@izbaosk.eu]
Sent: Tuesday, November 17, 2020 3:25 PM
To: 'kp-pis@kluby.sejm.pl'; 'kp-ko@kluby.sejm.pl'; 'kp-lewica@kluby.sejm.pl'
Cc: Bandos Krzysztof (lowiczrondo@wp.pl); Szymański Krzysztof (prezesks@pigosk.pl); Gornoslaskie Stowarzyszenie Osrodkow Szkoleni a
(gsosk@wp.pl)
Subject: Zawieszenie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązku uczestnictwa w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego
instruktorów nauki jazdy
Dzień dobry
- Biuro Klubu Parlamentarnego PiS ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, e-mail: kp-pis@kluby.sejm.pl/
- Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni ul. Wiejska 4/6/8 00-489 Warszawa,
e-mail: kp-ko@kluby.sejm.pl
- Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy ul. Złota 9, lok. 4 00-019 Warszawa, e-mail: kp-lewica@kluby.sejm.pl

W załącznikach przesyłam do wiadomości wnioski o interwencje wysłane do Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw
Obywatelskich, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Albowiem:
1) Premier Mateusz Morawiecki jak dotąd nie odpowiedział na wniosek z 27 października 2020,
2) Minister Zdrowia przesłał wniosek wg. właściwości do Ministra Infrastruktury,
3) Minister Infrastruktury rozpatrzył wniosek negatywnie.
Zostało już tak niewiele czasu na konieczne zmiany legislacyjne ( 7 stycznia 2021 upływa termin złożenia
zaświadczenia w organie ewidencyjnym) tj. proponujemy dodać w art.12a w ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pkt. 4) w brzmieniu:
„4) art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3, art.38a, art.63 ust.1 pkt.2 i 3, art.63a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o
kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341)”.
Przesyłając korespondencję w tytułowej sprawie mamy nadzieję na wsparcie przez Parlamentarzystów starań zawieszających
obowiązek odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji skutkujący pozbawieniem prawa
wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o kierujących pojazdami.
Realizacja w/w obowiązku w stanie pandemii koronawirusa stanowi również naruszenie art.32 ust.1 i 2 Konstytucji. Zgodnie z tym
przepisem wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast w przedmiotowym
przypadku obowiązek odbywania szkoleń przez instruktorów nauki jazdy stanowi przejaw skrajnej niesprawiedliwości społecznej
szczególnie uwzględniając prawne okoliczności dopuszczania do uczestnictwa w ruchu drogowym kierujących pojazdami z
poważnymi, zagrażającymi bezpieczeństwu problemami zdrowotnymi, albowiem stosownie do przepisu art. 12a ustawy z 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – na czas obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARSCoV-2
między innymi zawieszono obowiązek poddania się okresowemu badaniu w razie upływu terminu ważności orzeczenia lekarskiego
i psychologicznego.
Z poważaniem
W imieniu PFSSK, PIGOSK i OIGOSK
Roman Stencel prezes OIGOSK m. +48 502 532 405 www.izbaosk.eu
proszę potwierdzenie odczytu, dziękuję
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