
Strona | 1  

 

          
 

18 stycznia 2021r 

 
 

Pan Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 
00-583 Warszawa ul. Miodowa 15 
 8tk37sxx6h/ ESP  kancelaria@mz.gov.pl 

 
 

Dotyczy:  Narodowego Programu Szczepień  przeciw COVID-19 
 
 

 Szanowny Panie Ministrze 
 

Jako statutowi reprezentanci n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków 

szkolenia kierowców zwracamy się z wnioskiem o objęcie w możliwie najkrótszym terminie szczepieniami 

również ok 18 tysięcznej rzeszy instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia szkoleniowe na 

kursach prawa jazdy oraz kierowców wykonujących transport drogowy. 
 

Szkoląc wiele godzin w niewielkiej zamkniętej przestrzeni samochodu osobowego żaden instruktor  nie  ma 

możliwości skutecznej ochrony przed zarażeniem się koronawirusem SARS-Cov-2 jeżeli osoba szkolona 

transmituje tego koronawirusa. 

Większość osób szkolonych to młodzież 17/18 lat, która jak wiadomo często przechodzi chorobę Cowid-19 

bezobjawowo. 

Jednocześnie ok. 40% instruktorów jest w wieku 60+, a więc zaliczanych go grupy podwyższonego ryzyka 

zachorowaniem  często z ciężkim przebiegiem  Cowid-19. 

Skalę  zagrożenia  dowodzą również  liczby osób szkolonych  praktycznie na kat. B prawa jazdy, które 

dokumentujemy poniższym zestawieniem 
 

 
Kat. B 

Wszystkie 
kategorie 

2016R 441 tyś 627 tyś 

2017R 407 tyś 577 tyś 

2018R 424 tyś 591 tyś 

2019R 377 tyś 613 tyś 

2020R (szacunek) 301 tyś 550 tyś 

Średnioroczna liczba  osób szkolonych 390 tyś 590 tyś 

 

Szacujemy, że w 2021 roku w zakresie kat. B prawa jazdy liczba osób szkolonych będzie wynosić ok. 300 tyś. 

źródło link  http://www.izbaosk.eu/index.php/zdawalnosc-egzaminu-w-word-achhttp://www.izbaosk.eu/index.php/zdawalnosc-

egzaminu-w-word-achhttp://www.izbaosk.eu/index.php/zdawalnosc-egzaminu-w-word-ach 
 

Powyższe uwarunkowania oraz nieunikniona duża rotacja osób szkolonych spowodowały, że aktualnie (jak 

szacujemy) już ok. 35% instruktorów zachorowało na Cowid-19. 
 

Mamy nadzieję, że Pan Minister uwzględniając wskazane obiektywne okoliczności  oraz konieczność 

eliminowania źródeł rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 pozytywnie rozpatrzy niniejszy 

wniosek, za co z góry dziękujemy. 
 
 

 

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

 Krzysztof Bandos – prezes  

From: lowiczrondo@wp.pl [mailto:lowiczrondo@wp.pl]  
Sent: Sunday, January 17, 2021 4:02 PM 

To: OIGOSK 
Subject: Odp: Wystąpienie do Ministra Zdrowia o zaliczenie instruktorow do grupy "1" uprawnionych do szczepien przeciw 

COVID-19 w ramach NPSz / konsultacje tresci 
 

Akceptuję 
  

PFSSK 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: Saturday, January 16, 2021 12:47 PM 

To: 'OIGOSK'; 'Bandos Krzysztof' 
Subject: RE: Wystąpienie do Ministra Zdrowia o zaliczenie instruktorow do grupy "1" uprawnionych do szczepien przeciw 

COVID-19 w ramach NPSz / konsultacje tresci 
 

Akceptuję  

K Szymański 
 

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  
Roman Stencel – prezes  

Podpis elektroniczny 

                                                                     
 

 

 
 

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 
 

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP54519394 
 

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 

Nazwa adresata dokumentu: Ministerstwo Zdrowia 

Identyfikator adresata: 8tk37sxx6h 

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: 2021-01-18T11:44:36.907 

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-01-18T11:44:36.907 

 


