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Szanowny Panie,
działając z upoważnienia Pana Ministra Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 11 sierpnia 2022 r., a dotyczące powołania Zespołu roboczego przy
Ministrze Infrastruktury, uprzejmie potwierdzam ponownie, że wszystkie ustalenia, które były przedmiotem
spotkania w dniu 26 lipca 2022 r. w sprawie możliwości realizacji postulatów przedstawicieli protestujących
egzaminatorów, pozostają aktualne.
Tym samym uprzejmie wyjaśniam, że aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury procedowane jest powołanie,
w drodze Zarządzenia Ministra Infrastruktury, Zespołu doradczego do spraw wypracowania nowych
rozwiązań prawnych w zakresie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
dla kandydatów na kierowców i kierowców oraz procedur związanych z przeprowadzaniem egzaminów dla
kandydatów na kierowców i kierowców. Zespół ten zostanie powołany zgodnie z dotychczasowymi
ustaleniami.
Również odnośnie terminu powołania Zespołu, informuję, że aktualne pozostają ustalenia co do zwołania
pierwszego posiedzenia Zespołu na przełomie sierpnia i września br., zaraz po otrzymaniu informacji
w zakresie wysokości kosztów wynagrodzeń egzaminatorów ponoszonych w poszczególnych wojewódzkich
ośrodkach ruchu drogowego.
Ponadto wyjaśniam, że na chwilę obecną nie można określić terminu planowanego wejścia w życie
przepisów prawnych, mających na celu zmianę systemu wynagradzania egzaminatorów czy dotyczących
systemu egzaminowania, bez dysponowania opracowanymi projektami wymaganych aktów normatywnych.
Powyższe wynika z istoty procesu legislacyjnego w Polsce. Niemniej jednak wymagane zmiany przepisów
prawa zostaną wprowadzone tak szybko, jak będzie to możliwe.
Natomiast odnosząc się do protokołu ze spotkania w dniu 26 lipca 2022 r., uprzejmie wyjaśniam, że projekt
tego dokumentu zostanie przekazany wszystkim uczestnikom spotkania wraz z zaproszeniem na kolejne
spotkanie, co wynika z dłuższej nieobecności pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania.
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