
Sprawozdanie  

ze spotkania  przedstawicieli RG KSE z członkami rady Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia 

Kierowców w Piastowie k/Warszawy  w dniu 2015-11-14. 

 

Z inicjatywy Henryka Radomskiego oraz Dariusza Chyćko w sobotę 14 listopada doszło do spotkania z 

przedstawicielami władz Polskiej Izby Gospodarczej  Ośrodków Szkolenia Kierowców w ich siedzibie w 

Piastowie. Mając na uwadze  rozszerzanie współpracy ze środowiskami związanymi  z procesem 

kształcenia młodych kierowców wystosowaliśmy wniosek do PIOS i otrzymaliśmy zaproszenie.  

Spotkaliśmy się z Prezesem PIGOS Krzysztofem Szymańskim, Wiceprezesem Markiem Gawrońskim 

oraz Sekretarzem Zarządu Wojciechem Górą. Z naszej strony uczestniczył w spotkaniu Tomek 

Dziuganowski oraz zaproszony gość z Poznania – Pan Tomasz Talarczyk – egzaminator, publicysta, 

znawca tematu związanego z ekojazdą.  

Wymieniliśmy poglądy dotyczące przede wszystkim problemów jakie mają miejsce w procesie 

kształcenia, a związane są z przepisami ustawy i rozporządzeń obowiązujących nasze grupy 

zawodowe. Zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na różnice interpretacyjne przepisów i stosowanie 

ich w praktyce przez wojewódzki ośrodki ruchu drogowego oraz ośrodki szkolenia z nimi związane. 

Doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas zacząć prace zmierzające do unifikacji obowiązujących 

przepisów, wymagań względem kandydatów oraz kryteriów oceny. Wszelkie działania zmierzające do 

realizacji tego celu będą z korzyścią dla instruktorów, egzaminatorów i kandydatów.  

Trzeba wykorzystać wszelkie środki i metody by nasze środowiska zbliżyć do siebie, by przekonać 

osoby decyzyjne, że wyłącznie współpraca między takimi organizacjami jak stowarzyszenia, federacje 

i izby zrzeszające ludzi odpowiedzialnych za prawidłowy proces kształcenia nowych kierowców, by 

umożliwiały budowanie dobrych, rzetelnych relacji, by umożliwiały wymianę informacji i budowały 

zaufanie do siebie nawzajem. Definitywnie należy skończyć ze stereotypami poglądów i 

nieuzasadnionych pretensji.  

Jednym z takich sposobów jest zaproponowana współpraca przez Pana Chyćko przy tworzeniu 

specjalistycznych materiałów dydaktycznych z zakresu egzaminu państwowego na prawo jazdy. Taki 

materiał zaprezentował przed zgromadzonym forum z prośbą o ocenę merytoryczną i praktyczną 

treści zawartych w instruktażu. To jedna z pierwszych prób unifikacji  kryteriów oceny zadań 

egzaminacyjnych w wybranym zakresie.  

Prezentowany instruktaż z cyklu „Okiem egzaminatora” pt. „Ekojazda w praktyce egzaminacyjnej” 

jest próbą przekazania środowiskom związanych ze szkoleniem kandydatów na kierowców narzędzia 

wspomagającego ten proces, a jednocześnie ukierunkowanie na sposób realizacji zadań 

akceptowalny przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za ten proces.  

Dyskusja nad prezentowanym materiałem była bardzo merytoryczna, poparta dużym 

doświadczeniem uczestników spotkania. Po naniesieniu kilku poprawek materiał ten być może uzyska 

rekomendacje PIGOS oraz KSE i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Informacji na ten 

temat szukajcie na stronie www.kse-egzaminator.pl.  

http://www.kse-egzaminator.pl/


Mam nadzieję, że współpraca między naszymi organizacjami będzie się rozwijała i przekładała na 

jakość oferowanych usług tak w procesie szkolenia jak i egzaminowania kandydatów na kierowców.  

 

Dariusz Chyćko 


