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W związku z występującymi problemami oraz różnicami interpretacyjnymi organów nadzorujących
ośrodki szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, uprzejmie proszę o zajęcie
stanowiska odnośnie:
I.

możliwości legalnego ( nie jest zabronione, a więc jest dozwolone) prowadzenia szkolenia osoby
posiadającej Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) i ubiegającej się o uprawnie do kierowania zespołem
pojazdów, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt.6 lit.c uokp (kod B96) przez ośrodek szkolenia kierowców
posiadający uprawnienie do szkolenia w zakresie kat. BE prawa jazdy?
Jak powszechnie wiadomo ustawa nie nakłada obowiązku odbycia szkolenia, a wyłącznie uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu państwowego z wykonania zadań identycznych jak dla prawa jazdy
kat. BE, w konsekwencji czego nie uregulowano rozporządzeniem przebiegu szkolenia na w/w uprawnienie.
Naszym zdaniem brak obowiązku szkolenia nie jest równoznaczny z zakazem jego prowadzenia przez osoby i podmioty
mające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia i które są wpisane do wymaganych prawem ewidencji, rejestrów.

II.

możliwości legalnego prowadzenia praktycznego egzaminu państwowego osoby ubiegającej się o uprawnie
do kierowania pojazdami, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt.6 lit. c uokp - wskazanym zespołem pojazdów
ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby, na wniosek i koszt osoby
egzaminowanej tj. analogicznie do trybu określonego przepisem art.53 ust.4a uokp?
Uwzględniając fakt, że zadania egzaminu państwowego są identyczne jak dla prawa jazdy kat. BE , vide
§ 23 ust.2 Rozporządzenia MIB w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
z 24 lutego 2016 Dz. U z 2016 poz. 232 – pozbawienie osób ubiegających się o uprawnienie „B kod 96” prawa do

zdawania egzaminu wskazanym pojazdem osk stanowiłoby nieuzasadnioną dyskryminację.
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