
Rzeszów, 22 sierpnia 2022 r. 
 
 
 
 
Pan  
Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

odpowiadając na pismo Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa 
Infrastruktury z dnia 12.08.2022 r., znak: DTD-D.42.1.2022 uprzejmie wnosimy, aby sprawy 
dotyczące konieczności wprowadzenia zmian prawnych w zakresie systemu egzaminowania 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i systemu wynagradzania 
egzaminatorów oraz sprawy dotyczące ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian 
prawnych w zakresie finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego – zostały 
przez Pana Ministra potraktowane całkowicie odrębnie. 

Jednocześnie wnosimy, aby powoływany zespół doradczy 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 
składał się wyłącznie z przedstawicieli Ministra Infrastruktury, przedstawicieli środowiska 
egzaminatorów oraz niezależnego mediatora lub specjalisty z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Niejako na marginesie uprzejmie informujemy Pana Ministra, że w latach 2016-2017 zespół 
roboczy składający się wyłącznie z przedstawicieli środowiska egzaminatorów oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury (bez udziału w pracach zespołu przedstawicieli 
dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego) z powodzeniem wypracował 
propozycje zmian prawnych dotyczących systemu egzaminowania osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wynagradzania egzaminatorów. Stąd też 
uważamy, iż proponowany przez nas skład ww. zespołu doradczego – mając na uwadze 
zakres koniecznych zmian oraz postulaty środowiska egzaminatorów – jest w pełni 
adekwatny. Zwracamy się z prośbą o wnikliwe rozważenie powyższej kwestii. 

Dodatkowo zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Pan Minister nie uzależniał kwestii 
zwołania pierwszego posiedzenia powyżej wskazanego zespołu doradczego od otrzymania 
informacji w zakresie wysokości kosztów wynagrodzeń egzaminatorów ponoszonych 
w poszczególnych wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Sytuacja dotycząca protestu 
egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy powoduje, 
iż, w ocenie środowiska egzaminatorów, posiedzenie takie powinno zostać zwołane 
w najkrótszym możliwym terminie. Mając na uwadze interes osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami konieczne jest zapewnienie ciągłości 
przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Stanowczo podkreślamy, że w ocenie 



środowiska egzaminatorów istnieje potrzeba natychmiastowego podjęcia wszelkich 
niezbędnych czynności, które doprowadzą do zmian obowiązującego prawa w zakresie 
dotyczącym systemu egzaminowania w Polsce oraz systemu wynagradzania egzaminatorów. 

Uprzejmie prosimy o odniesienie się do powyżej przywołanych kwestii, poprzez udzielenie 
odpowiedzi na niniejsze pismo, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 
wkubowicz77@gmail.com. Uważamy, że udzielona przez Pana Ministra odpowiedź może 
mieć wpływ na ewentualne dalsze działania środowiska egzaminatorów i ich przedstawicieli. 

 
Z wyrazami szacunku: 
                                                                            
Prezes Rady Głównej KSE                                       
Tomasz Dziuganowski            
 
 
Przewodniczący Komitetu Egzaminatorów RP  
Dawid Filipowicz 
 
 
Przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP 
Wojciech Dusza 
 
 
Przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP 
Wiesław Kubowicz 
 
 
Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników WORD 
Sławomir Rutkowski 
 
 
Egzaminator niezależny 
Marcin Augustowski  
 
 
 
 
 
 
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). 


