27 września 2020r
Pan Mateusz Jakub Morawiecki

Prezes Rady Ministrów
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
[ ID ePUAP: eKPRM /Skrytka ESP

]

Dotyczy: działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażania się chorobą COVID-19

Szanowny Panie Premierze, Panowie Ministrowie
Wniosek
W imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców
/OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – na podstawie art.241 w związku z art.221 kpa
zwracamy się z wnioskiem o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zawieszenie nałożonych
na instruktorów nauki jazdy 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 - w okresie obowiązywania
stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
uzasadnienie
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 (aktualnie
ok. 1 600 dziennie) oraz zapowiadanym dalszym wzroście zachorowań z powodu występującej corocznie jesienią 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 jesienny: październik - grudzień.
Uwzględniając krótki okres 3 m-cy do terminu 7 stycznia nie ma możliwości zorganizowania szkolenia teoretycznego w
trybie elearningowym, a wynikający z przepisu §33 w/w Rozporządzenia MIB obowiązek odbycia 4 godz. zajęć
praktycznych wręcz wyklucza elearningową metodę szkolenia w ramach omawianych warsztatów.
Nie znajdujemy żadnych przesłanek społecznych i jakiegokolwiek uzasadnienia aby godzić się na ryzyko zachorowania
choćby jednej osoby uczestniczącej w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.
Jeżeli do zachorowań dojdzie będzie to obciążać "rządzących" i dodatkowo system ochrony zdrowia oraz skutkować
traumą dla rodzin, znajomych i środowiska, w którym na co dzień funkcjonuje osoba zarażona.
Ustawa z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwalnia osoby
działające w obszarze ruchu drogowego, w tym instruktorów z wielu obowiązków aktualizujących dane w ewidencjach.
Brakuje regulacji, o których wdrożenie niniejszym apelujemy.
Mamy świadomość, że trochę późno - jednak liczyliśmy na łagodniejszy przebieg pandemii koronawirusa w RP.
Podnosimy również problem odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców przez
koleżanki i kolegów instruktorów operujących w tzw. "czerwonych powiatach", w których obowiązują rygorystyczne
ograniczenia zgromadzeń.
Osoby takie chroniąc się przed groźbą wykreślenia z ewidencji instruktorów z powodu niespełnienia obowiązku
przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach - będą emigrować do
powiatów sąsiednich w poszukiwaniu podmiotu realizującego warsztaty doskonalenia zawodowego generując
potencjalną transmisję koronawirusa.

Ponadto informujemy, że przy próbach organizowania omawianych warsztatów napotykamy trudności w
zapewnieniu niezbędnej kadry wykładowców ( psychologowie, egzaminatorzy nadzorujący WORD-ów,
policjanci) którzy odrzucają propozycje prowadzenia zajęć uzasadniając obawą zarażenia koronawirusem.

Wskazując na powyższe apelujemy do Pana Premiera i Panów Ministrów aby pozytywnie w
pilnym trybie załatwiono niniejszy wniosek i tym samym skutecznie uchroniono ok.17 000
rzeszę instruktorów od wysokiego ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie
uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego - realnego w aktualnych i zapowiadanych
okolicznościach.
Tym bardziej, co podkreślamy - proponowane regulacje prawne nie wiążą się z jakimikolwiek
negatywnymi konsekwencjami czy nakładami społecznymi.
do wiadomości:
Pan Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
[ ID ePUAP: 8tk37sxx6h/Skrytka ESP

]

Pan Zbigniew Adamczyk
Minister Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6
[ ID ePUAP: MIIB/Skrytka ESP ]

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, September 28, 2020 9:54 AM
To: OIGOSK
Subject: Odp: WspolnyWniosekDoKPRM20200927zwolObowWarsztatowDoskZawodInstr/ konsultacje treści

Akceptuję treść i formę
Krzysztof Bandos
prezes PFSSK
Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376

Krzysztof Szymański – prezes
From: Biuro PIGOSK [mailto:biuro@pigosk.pl]
Sent: Monday, September 28, 2020 11:41 AM
To: Oigosk
Subject: Wspólne wystąpienie w sprawie warsztatów.
Informuję, że akceptuję wniosek dotyczący warsztatów, kierowany do Premiera Mateusza Mazowieckiego.
Krzysztof Szymański
Prezes PIGOSK

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

Roman Stencel – prezes
podpis elektroniczny

Roman Elektronicznie
podpisany przez
Roman Józef
Józef Stencel
Data: 2020.09.28
Stencel 18:01:32 +02'00'

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP48759503
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Identyfikator adresata: eKPRM
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: 2020-09-28T12:19:25.189
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-09-28T12:19:25.189
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK70221035
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 70221035
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-25ac10602f56491cf0710ae7ae86bb45 :
referencja ID-1b0bcffda1ce6b857a3246bcd069489b : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml
referencja : #xades-id-a2e5a4b8983a1d664370bffb1de6f7b2

- - UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP48787158
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
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: 2020-09-28T17:37:24.443
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-09-28T17:37:24.443
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK70257414
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 70257414
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP48787419
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: 2020-09-28T17:46:18.339
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-09-28T17:46:18.339
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK70257787
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 70257787
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