
 

 

14 grudnia 2021r 

 

Pan Dawid Filipowicz 

Przewodniczący Komitetu Egzaminatorów RP 
20-218 Lublin ul. Hutnicza 3 
 

Dotyczy:  PETYCJI 2021 z 16 września 2021 ws zmian i wykreowania nowego systemu opłat egzaminacyjnych oraz 
wynagradzania egzaminatorów prawa jazdy, link  https://kse-egzaminator.pl/w-nasze-rece-nasze-sprawy/ 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący 
 

Jako statutowi reprezentanci n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia 

kierowców: 

 Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194,  

 Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376, 

 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  
 

Popieramy inicjatywę  Komitetu Egzaminatorów RP dot. zmian systemu wynagradzania egzaminatorów oraz ustalania 

zasad i wysokości opłat za egzaminy państwowe osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

W pełni podzielamy argumentację zamieszczoną w uzasadnieniu Petycji 2021. 
 

W/w organizacje społeczne skupiają przedsiębiorców i instruktorów, którzy codzienną pracą i ogromnym 

zaangażowaniem wpajają wiedzę oraz kształtują umiejętności niezbędne do samodzielnego uczestnictwa w ruchu 

drogowym w charakterze kierującego pojazdem, a także decydują o stopniu przygotowania osoby do realizacji zadań 

wymaganych i ocenianych podczas egzaminu państwowego. 

Z oczywistych względów zrzeszone w organizacjach środowiska zawodowe oraz osoby egzaminowane między innymi 
są zainteresowane: 
- skracaniem terminów oczekiwania na egzamin państwowy, 
- stabilnością i wydolnością merytoryczną ośrodków egzaminowania oraz, 
- rzetelnością i obiektywnością prowadzenia egzaminów państwowych, 
 

Dla satysfakcjonującego wypełniania w/w oczekiwań: 

► w odniesieniu do ośrodków egzaminowania, oprócz wymogu racjonalnego zarządzania niezbędna jest  stabilność 

źródeł i wysokość finansowania działalności egzaminacyjnej oraz odpowiednia jakość merytoryczna i liczebność kadry 

► w odniesieniu do egzaminatorów, niezbędne jest odpowiednie wynagradzanie ich odpowiedzialnej i stresującej 

pracy w kwocie odpowiadającej posiadanym kwalifikacjom, motywującej do nienagannego wykonywania obowiązków 

służbowych i podwyższania kwalifikacji oraz minimalizującej pokusę przyjęcia korzyści materialnej lub osobistej za 

pozytywny wynik egzaminu państwowego. 
 

Naszym zdaniem tylko egzaminator satysfakcjonująco wynagradzany, dobrze wypoczęty i pozytywne zmotywowany 

do pracy jest gwarantem sprawiedliwej i obiektywnej oceny osoby egzaminowanej oraz efektów pracy instruktora i osk. 
 

Z powyższych względów: 

 uważamy za konieczne pilne podniesienie wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz 
modyfikację systemu wynagradzania egzaminatorów zapewniającą realizację powyższych tez, 

 niniejszym apelujemy do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka o niezwłoczne przystąpienie do prac 
mających na celu wdrożenie do systemu prawnego postulatów PETYCJI 2021. 
 

Z pozdrowieniami 
Krzysztof Bandos  – prezes PFSSK 
Krzysztof Szymański  – prezes PIGOSK 
Roman Stencel   – prezes OIGOSK 
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