
Rzeszów, 13 września 2022 r. 
 

Pan  
Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 

 

Oświadczenie 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

mając na uwadze docierające do przedstawicieli protestujących egzaminatorów informacje 
dotyczące, wznowionego w dniu 12.09.2022 r., protestu egzaminatorów, uprzejmie 
informujemy, co następuje. 

Wznowiony w dniu 12.09.2022 r. protest egzaminatorów kandydatów na kierowców 
i kierowców w całej Polsce spowodowany jest postawą Pana Ministra Rafała Webera, 
zaprezentowaną podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w dniu  
5.09.2022 r. Postawa Pana Ministra wskazuje na brak rzeczywistej chęci wspólnego 
wypracowania rozwiązań w zakresie realizacji wielokrotnie zgłaszanych przez egzaminatorów 
postulatów, w tym w szczególności postulatów dotyczących zmian obowiązującego prawa 
w zakresie systemu egzaminowania oraz wynagradzania egzaminatorów. 

Z napływających z całego kraju informacji wynika, że trwający, oddolny protest 
egzaminatorów ma charakter dynamiczny i może swoim zasięgiem objąć nawet wszystkie 
wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, co spowoduje w najbliższym czasie brak możliwości 
przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy i uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami 

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że do wznowionego dziś protestu egzaminatorów 
dołączyli egzaminatorzy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego 
(i ich oddziałach terenowych) w: Tarnobrzegu, Kłodzku, Skierniewicach, Inowrocławiu, 
Rzeszowie, Częstochowie,  Mławie, Białej Podlaskiej, Głogowie, Bolesławcu, Miliczu, Jeleniej 
Górze, Lubaniu, Lubinie, Legnicy, Zielonej Górze, Włocławku, Szczecinie, Sieradzu, Krośnie, 
Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Elblągu, Ciechanowie, Bydgoszczy, Bielsku Białej.  
W kolejnych dniach do protestu dołączą egzaminatorzy pracujący w innych Wordach w 
Polsce.  

Biorąc pod uwagę frustrację oraz determinację protestujących egzaminatorów informujemy, 
że w obecnej chwili nie można określić czasu, w którym protest zostanie wstrzymany bądź 
zakończony. Wznowiony protest może trwać aż do czasu zaproponowania przez Ministra 
Infrastruktury rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie do systemu egzaminowania 
i wynagradzania egzaminatorów standardów, które zostaną zaakceptowane przez 
protestujące środowisko. 

Mając na uwadze dobro osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
stanowczo podkreślamy, że w ocenie środowiska egzaminatorów, zapewnienie ciągłości 
przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy w Polsce nie będzie możliwe, jeżeli Pan 
Minister w trybie natychmiastowym nie podejmie wszelkich niezbędnych czynności, 



które doprowadzą do zmian obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym systemu 
egzaminowania oraz wynagradzania egzaminatorów. 

Uprzejmie informujemy, że protestujący egzaminatorzy oraz ich przedstawiciele są gotowi 
do podjęcia wszelkich działań oraz wszelkiej współpracy mających na celu wspólne 
wypracowanie 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. 

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o szczegółowe rozważenie powyższych kwestii oraz 
niepozostawanie biernym w obliczu sytuacji, która jest nieakceptowalna nie tylko przez 
środowisko protestujących egzaminatorów, ale także przez wszystkie osoby chcące uzyskać 
uprawnienia do kierowania pojazdami. 

 
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  
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