Rzeszów, 5 sierpnia 2022 r.

Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

OŚWIADCZENIE
przedstawicieli protestujących egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców

Szanowny Panie Ministrze,
informujemy, że środowisko egzaminatorów jest zawiedzione dotychczasowym sposobem prowadzenia
rozmów w podległym Panu Ministerstwie.
Oficjalne pismo z dnia 29.07.2022 r. skierowane do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety
Witek (znak: DTD-1.054.9.2022), w którym Pan Minister Rafał Weber, wbrew wcześniejszym ustaleniom,
jednoznacznie zadeklarował, że „na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym
podwyższaniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów” sprawiło, iż egzaminatorzy mają po raz kolejny
poczucie lekceważenia swoich postulatów oraz notorycznego wprowadzania w błąd. Poprzednio
formułowane deklaracje Pana Ministra dotyczące pełnej otwartości i chęci zrozumienia, a w konsekwencji
rozwiązania nurtujących środowisko egzaminatorów problemów wzbudzały ogromne zainteresowanie oraz
optymizm całej grupy egzaminatorów.
Powyżej wymienione pismo Ministra Webera kategorycznie zmieniło nastawienie środowiska
egzaminatorów dając asumpt do wznowienia protestu do czasu zaakceptowania następujących żądań:
1. Zmiany rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków
wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz.
U. z 2007 nr 197 poz. 1437), w sposób uwzględniający:
a) minimalne wynagrodzenie dla egzaminatorów posiadających uprawnienia w zakresie jednej kategorii
prawa jazdy na poziomie 1,5 średniej krajowej, tj. ok. 6000 złotych netto (słownie: sześć tysięcy złotych);
b) wzrost ww. wynagrodzenia odpowiednio do zakresu posiadanych uprawnień;
c) likwidację dodatku zadaniowego;
d) likwidację „widełek” wynagrodzenia;
e) utworzenie specjalnego funduszu na nagrody dla egzaminatorów.
2. Zmiany systemu egzaminowania, która zostanie wypracowana przez powołany przez Ministra
Infrastruktury zespół składający się z przedstawicieli Ministerstwa oraz egzaminatorów, ze szczególnym
uwzględnieniem:
a) zwiększenia niezależności egzaminatorów;
b) zmiany sposobu i trybu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych;
c) zmiany sposobu oceny kandydatów na kierowców i kierowców.
3. Powołania spośród egzaminatorów Rzecznika Praw Egzaminatorów (w tym opracowania zasad
powoływania oraz trybu działania rzecznika), który będzie stał na straży praw egzaminatorów.

4. Opracowania sposobu wymiany informacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury a egzaminatorami w celu
skutecznego procedowania zmian w obowiązującym prawie, z zastrzeżeniem osobistego udziału Pana
Ministra Andrzeja Adamczyka w prowadzonych rozmowach.
Z racji tego, iż dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanych efektów, ponownie żądamy
umożliwienia nam bezpośredniego spotkania z Panem Ministrem w terminie do 31 sierpnia 2022 roku,
podczas którego bez pośredników - w sposób zwięzły - przedstawimy Panu Ministrowi obecną,
dramatyczną sytuację dotyczącą egzaminatorów i systemu egzaminowania w Polsce. Podkreślamy,
iż z przyczyn wskazanych już powyżej nie widzimy sensu, ani możliwości prowadzenia dalszych rozmów
w obecności Pana Ministra Rafała Webera.
Informujemy Pana Ministra, iż żądamy akceptacji naszych postulatów – do tego czasu wznawiamy protest
bezterminowo. Warunkiem zawieszenia protestu jest wyznaczenie spotkania z Panem Ministrem
w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.
Z wyrazami szacunku i poważania:
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).

