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W nawiązaniu do podjętej przez Panią inicjatywy w sprawie uzyskania oplnii nt. rozwiązań,

jakie należy wskazać w projekcie ustawy o Samorządzie Zawodowym lnstruktorów i Egzaminatorów,

Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów podjęta działania w kierunku przeprowadzenia

ogólnokrajowej konsultacji w celu uzyskania opinii w przedmiocie sprawy w środowisku zawodowych

egzaminatorów.

W tym celu została rozesłana do ośrodków ruchu drogowego pisemna ankieta do

dobrowolnego wypełniania przez egzaminatorów zatrudnionych w poszczegóInych ośrodkach. Ankietę

rozesłano za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu

Drogowego na terenie RP z prośbą, o umożliwienie wzięcia udziału wszystkim zatrudnionym

egzaminatorom. Pomimo, że pierwotnie ustaliliśmy termin nadesłania naszej opinii w sprawie do końca

października 2OI9 r., to jednak z uwagi na okres świąteczny (tj. 01.11.2019 r. oraz LL.L1.2019 r.) oraz w
związku z przedłużĄącym się czasem wypełniania i nadsyłania ankiet, sprawa badania opinii środowiska
przeciągnęła się aż do L4.LL.2019 r.

Ostatecznie wypełnione pisemne ankiety nadesĄ z 24 wojewódzkich ośrodków ruchu

drogowego. Ogólne wyniki ankiety przedstawiają się następująco.

Ankieta zostala wypełniona przez 456 egzaminatorów zatrudnionych w WORD zczego:

137 ankietowanych egzaminatorów opowiedziało się za utworzeniem Samorządu

Zawodowego lnstruktorów i Egzaminatorów, co stanowi 30.050ń ankietowanych, natomiast

319 ankietowanych egzaminatorów wypowiedziało się pneciw inicjatywie utworzenia

Samorządu Zawodowego lnstruktorów i Egzaminatorów, co stanowi 69,95%

ankietowanych.

Analiza podanych wyników przeprowadzonej ankiety oraz uprawnienia wynikające z treści

Statutu Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów pozwalają sformułować negatywną opinię w
sprawie utworzenia Samorządu Zawodowego lnstruktorów i Egzaminatorów z udzialem zawodowych
egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców.

Dodatkowo wyjaśniamy, że ilościowa dysproporcja egzaminatorów w stosunku do liczby

instruktorów mocuje naszą grupę zawodową w niekorzystnej sytuacji w przypadku próby powołania
jednoizbowego samorządu zawodowego w zakresie wyłaniania struktur organizacyjnych oraz organów

władzy samorządu.

Lublin 2019-11-15

pani Bożena chlabicz
Prezes
Fundacji Zapobiegania
Wypadkom Drogowym
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Adres: ul. Hutnicz a 3; 20-218 Lublin
E-mail: sekretarz@kse-egzaminator.pl

prezes@lłse- e gzaminator. pl

Kontakt:Prezes 6a2651824
Sekretarz 577ż43771



Próba utworzenia dwuizbowego samorządu zawodowego tj. niezależnej izby egzaminatorów i

niezależnej izby instruktorów, stawia śródowisko egzaminatorów w niekorzystnej sytuacji w

aspekcie organizacyjno-finansowyfr, co zapewne miało wpł}Ąv na wyniki ankiety.

Przedstawiając powyźsze, Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów uprzejmie
- informu je,żez uwagą będziemy obserwować dalsze działania w przedmiocie powołania

Samorzqdu Zawodowego lnstruktorów i Egzaminatorów oraz opierając się na Statutowych

uprawnieniach będziemy podejmować czynności w kierunku reprezentowania indywidualnych

i zbiorowych interesów grupy zawodowej egzaminatorów wobec organów władzy publicznej.

W załączeniu przesyłam szczegółowe wynik ankiety.

Do wiadomości:

1) Pan Marek Staszczyk - Prezes KSD WORD,

2) Pan Knysztof Bandos- Prezes PFSSK,

3) Pan Knysztof Szymański- Prezes PIGOSK,

4| Pan Roman Stencel- Prezes OIGOSK.


