
Rzeszów, 11 sierpnia 2022 r. 
 
 
 
 
 

Pan 
Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 

 
 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

odnosząc się do pisma Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa 
Infrastruktury z dnia 10.08.2022 r., znak: DTD-1.4411.188.2022 w zakresie, w którym Pani 
Dyrektor Renata Rychter podnosi, że postulowane przez środowisko egzaminatorów zmiany 
„wymagają podjęcia dalszych rozmów w ramach prac Zespołu roboczego”, informujemy, 
że powyższe stanowisko Pani Dyrektor Renaty Rychter zostało przyjęte przez egzaminatorów, 
z wyważonym entuzjazmem i zinterpretowane jako propozycja wznowienia rozmów. 

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o powołanie Zespołu roboczego, składającego się 
z przedstawicieli Ministra Infrastruktury oraz przedstawicieli środowiska egzaminatorów, 
który podejmie konkretne działania mające na celu wypracowanie postulowanych 
przez protestujących egzaminatorów zmian. Jednocześnie uprzejmie prosimy o rozważenie 
możliwości włączenia w skład zespołu roboczego niezależnego arbitra/mediatora 
akceptowanego przez obie strony. 

Dodatkowo informujmy o chęci czynnego uczestnictwa przedstawicieli egzaminatorów 
w prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury analizach, o których mowa w ww. piśmie 
z dnia 10.08.2022 r.  

Mając na uwadze dobro osób przystępujących, w całej Polsce, do egzaminów państwowych 
na prawo jazdy oraz bezpieczeństwo ekonomiczne egzaminatorów kandydatów na kierowców 
i kierowców prosimy o wskazanie: 

1) jednoznacznego (konkretnego) terminu, do którego Pan Minister powoła ww. Zespół 
roboczy; 

2) przybliżonego terminu, w którym planuje się wprowadzenie do obrotu prawnego 
przepisów prawnych, mających na celu zmianę dotychczasowych regulacji dotyczących 
systemu egzaminowania oraz sposobu wynagradzania egzaminatorów. 

Uważamy, że określenie przez Pana Ministra terminów, w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2 
– pozwoli każdemu z egzaminatorów podjąć autonomiczną decyzję dotyczącą potrzeby 
ewentualnej, dalszej formy protestu.  

Jednocześnie informujemy, iż do chwili obecnej nie został nam przesłany, potwierdzony 
za zgodność z oryginałem, protokół z dotychczas przeprowadzonych w Ministerstwie 
Infrastruktury rozmów. Według ustaleń protokół miał zostać przesłany niezwłocznie 
po ostatecznym zredagowaniu, stąd też ponownie zwracamy się z prośbą o przesłanie 
ww. protokołu.  



Uprzejmie proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo, również 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Kubowicz77@gmail.com. Uważamy, że udzielona 
przez Pana Ministra odpowiedź może mieć bezpośredni wpływ na samodzielnie podejmowane 
przez egzaminatorów decyzje, dotyczące trwającego w chwili obecnej protestu.   
 
 
 
Z wyrazami szacunku i poważania: 
 
Przedstawiciel środowiska egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców 
 
 
…………………………………………………………………. 

Wiesław Kubowicz 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki 
(e-mail: mateusz.morawiecki@sejm.pl); 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek 
(e-mail: Elzbieta.Witek@sejm.pl); 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Grodzki  
(e-mail: Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl). 
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