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L.dz. 40 / 2018

Koszalin 14 sierpnia 2018

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PETYCJA

o ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Instruktora Nauki Jazdy.
Na podstawie art.53 Konstytucji RP, art. 2 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Instruktora Nauki Jazdy
obchodzonego co roku 7 sierpnia.
Uzasadnienie
Postulujemy, aby Dzień Instruktora Nauki Jazdy był obchodzony co roku 7 sierpnia, albowiem tego dnia 2014
roku zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności (Załącznik do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (poz. 1145) .
Jesteśmy przekonani, że jako osoby wykonujące odpowiedzialny i ważny społecznie zawód, zasługujemy na
uhonorowanie naszych codziennych wysiłków poprzez ustanowienie postulowanego Święta.
Wraz z rozwojem cywilizacji technicznej, zwiększa się liczba uczestników ruchu drogowego, a infrastruktura
komunikacyjna staje się coraz bardziej skomplikowana. Rosną także wymagania wobec naszej grupy zawodowej.
Edukacja przyszłych i aktywnych już zawodowo kierowców od dawna nie oznacza wyłącznie przygotowania do
egzaminu na prawo jazdy. Mamy świadomość, że nasze kompetencje oraz umiejętności decydują o życiu i zdrowiu
społeczeństwa. Z tego powodu w procesie szkolenia kandydatów i kierowców zawodowych wiele uwagi poświęcamy
wdrażaniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspierając m.in. działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego i Wojewódzkich Rad BRD.
Aktywność instruktorów i wykładowców nauki jazdy znacznie wykracza poza organizację kursów dla kandydatów na
kierowców. Naszą pracę traktujemy jako misję. Dbamy o jakość zajęć prowadzonych w naszych ośrodkach szkolenia,
korzystamy z nowych, nowoczesnych metod, włączamy się w liczne akcje, kampanie i działania na rzecz
bezpieczeństwa na drogach, o zasięgu krajowym i lokalnym.
Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, licznymi instytucjami,
organizacjami i urzędami.
Przedstawiciele środowiskowych organizacji społecznych opiniują akty prawne związane z ruchem drogowym,
uczestniczą w komisjach i zespołach doradczych na szczeblu ministerialnym i samorządowym.
Organizacje skupiające instruktorów i przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, jako priorytetowe
w działaniach uznają regulacje oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na (w) drodze, w tym również do szkoły
czy na wakacje.
Wiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa dziś na osobach, które szkolą przyszłych kierowców i jak ważną rolę
one pełnią. Ustanowienie Dnia Instruktora Nauki Jazdy istotnie podniesie rangę tego zawodu.
Będzie istotnym czynnikiem motywującym do jeszcze większego zaangażowania i wysiłku, a coroczne obchody święta
pozwolą systematycznie przypominać, jak ważna i odpowiedzialna jest praca instruktora.
Trudny zawód instruktora (szczególnie nauki jazdy) wykonywany odpowiedzialnie i z zaangażowaniem jest nie do
przecenienia dla koniecznej edukacji komunikacyjnej społeczeństwa oraz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Z powyższych obiektywnych względów uhonorowanie kilkudziesięciotysięcznej rzeszy polskich instruktorów jako ważnej
grupy społecznej w formie ustanowienia Ich Święta jest w pełni uzasadnione.
Dlatego na ręce Pana Marszalka składamy niniejszą petycję i prosimy o przychylne jej rozpatrzenie przez Senat RP.
z poważaniem
Roman Stencel, prezes

