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1. Komitet Egzaminatorów RP (dalej Komitet) tworzą aktywni zawodowo egzaminatorzy 

kandydatów na kierowców i kierowców (dalej egzaminatorzy). 

2. Grupę założycielską Komitetu tworzą w kolejności alfabetycznej: Wojciech Dusza, Tomasz 

Dziuganowski, Dawid Filipowicz, Wiesław Kubowicz, Jacek Łęgocki, Sławomir Rutkowski.  

3. Celem działania Komitetu jest: 

a) reprezentowanie środowiska zawodowego egzaminatorów poprzez sporządzenie i złożenie do 

Ministra Infrastruktury Petycji w przedmiocie realizacji projektu zmian zasad wynagradzania 

egzaminatorów oraz zmiany sposobu ustalania opłat za przeprowadzanie egzaminów 

państwowych na prawo jazdy, 

b) zaprezentowanie poparcia dla Petycji w formie utworzenia i zgromadzenia pisemnych list 

poparcia sporządzanych przez egzaminatorów, 

c) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dla Petycji poparcia: organów administracji 

państwowej i specjalnej oraz innych jednostek organizacyjnych, w tym m. in. stowarzyszeń, 

federacji, izb gospodarczych itp. 

4. Pracami Komitetu kieruje Dawid Filipowicz i jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego 

Komitetu. 

5. Dokumenty sporządzane przez Komitet i składane przed organami administracji państwowej są 

podpisywane własnoręcznie przez Przewodniczącego i wszystkich członków Komitetu. 

Dopuszcza się z upoważnienia Komitetu podpisywanie przedmiotowych dokumentów przez 

Przewodniczącego, a w przypadku niedyspozycji lub nieobecności w kraju Przewodniczącego, 

ww. dokumenty z upoważnienia Komitetu podpisuje Wiesław Kubowicz. 

6. Upoważnienia w zakresie zbierania podpisów oraz przetwarzania danych osobowych wydaje 

przewodniczący Komitetu, który prowadzi rejestr wydanych upoważnień. Przewodniczący 

Komitetu może upoważnić do wykonywania w/w czynności jednego z członków Komitetu.  

7. Upoważnienia są wydawane dla jednej osoby na dany ośrodek ruchu drogowego, i tylko ta osoba 

ma prawo administrowania danymi. W uzasadnionych przypadkach, przy większej liczbie 

egzaminatorów pracujących w kilku oddziałach terenowych danego ośrodka ruchu drogowego, 

przewodniczący Komitetu lub osoba określona w pkt 5 Regulaminu może upoważnić więcej niż 

jedną osobę. 

8. Osoba upoważniona do zbierania podpisów na listach zbiorowego poparcia oraz przetwarzania 

danych osobowych jest przedstawicielem Komitetu na dany ośrodek ruchu drogowego i ma 

prawo udzielać pracownikom WORD informacji w zakresie PETYCJI, ale nie może samowolnie 

zabierać głosu i wydawać opinii w sprawie petycji w przestrzeni publicznej. 

9. Przedstawiciele mediów powinni być kierowani do przewodniczącego KOMITETU.  
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