
 1  

PPrroottookkóółł  WWaallnneeggoo  ZZeebbrraanniiaa  

OOśśrrooddkkóóww  SSzzkkoolleenniiaa  KKiieerroowwccóóww  ppoodd  PPaattrroonnaatteemm  IITTSS,,  

kkttóórree  ooddbbyyłłoo  ssiięę  2222  cczzeerrwwccaa  22001100  rr..  

ww  IInnssttyyttuucciiee  TTrraannssppoorrttuu  SSaammoocchhooddoowweeggoo  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  

uull..  JJaaggiieelllloońńsskkaa  8800 
 
 

Obecni: 
- Maria Dąbrowska-Loranc – Kierownik CBR ITS, 
- Ida Leśniowska-Matusiak – CBR ITS, 
- Piotr Rybicki – CBR ITS, 
- przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców. 

 
Porządek dzienny: 

1) otwarcie zebrania, 
2) przedstawienie porządku zebrania, 
3) przedstawienie projektu „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia 

kierowców” oraz omówienie możliwości włączenia się w jego realizację, 
4) określenie nowego wizerunku OSK objętych Patronatem ITS, 
5) sprawozdanie z działalności ustępującej Rady Patronatu, 
6) wybór komisji skrutacyjnej, 
7) wybór członków nowej Rady Patronatu, 
8) wybór Przewodniczącego Rady Patronatu, 
9) wolne wnioski, 
10) zamknięcie zebrania. 

 
Do pkt. 1 i 2 

Spotkanie rozpoczęła Maria Dąbrowska-Loranc. 
Po słowach powitania przedstawiła propozycję porządku zebrania, która 
została zaakceptowana przez obecnych. 
 

Do pkt. 3 
Wojciech Kaczmarek przedstawił projekt „Wzrost kompetencji kadry 

ośrodków szkolenia kierowców” oraz omówił możliwość włączenia się 
ośrodków szkolenia w jego realizację. Projekt spotkał się z dużym 
zainteresowaniem obecnych. 
 

Do pkt. 4 
W dalszej części spotkania dyskutowano nad nowym wizerunkiem ośrodków 
szkolenia kierowców objętych Patronatem ITS. Ida Leśniowska-Matusiak 
zasugerowała obecnym sposoby poprawy współpracy OSK z dyrekcją ITS. 
Ponadto wskazywano na następujące zagadnienia, nad którymi należy 
pracować w najbliższej przyszłości: 
− konieczność zacieśnienia współpracy ośrodków w ramach Patronatu ITS, 
− promowanie OSK objętych Patronatem przez ITS, 
− określenie wymagań stawianych wzorcowemu ośrodkowi kształcenia 

kierowców oraz niezbędnych do otwarcia nowego ośrodka, 
− upowszechnianie informacji o własnych osiągnięciach OSK na stronie 

internetowej Patronatu, 
− wysokość odpłatności za objęcie Patronatem ITS. 
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Do pkt. 5 

Ustępujący Przewodniczący Rady Patronatu Jan Domasik przedstawił relację 
z działań Rady w mijającej kadencji. 
 

Do pkt. 6 
Na członków komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania wybrano Marię 
Dąbrowską-Loranc i Idę Leśniowską-Matusiak. 
 

Do pkt. 7 i 8 
W drodze tajnego głosowania (uprawnionych do głosowania: 51, obecnych: 
20, oddano głosów ważnych: 20) dokonano wyboru członków Rady Patronatu 
ITS. 
Członkowie nowo wybranej Rady: 

− Jan Domasik – przewodniczący, 
− Wojciech Kaczmarek – wice-przewodniczący, 
− Ryszard Mazurek – wice-przewodniczący, 
− Marek Górny – sekretarz, 
− Zenon Butkiewicz – członek, 
− Andrzej Biel – członek, 
− Witold Samsel – członek 

 
Do pkt. 9 

W trakcie zgłaszania wolnych wniosków Rada Patronatu wyznaczyła wstępnie 
spotkanie Rady na 21 lipca br. oraz zebranie Patronatu na 15 września br. 
Terminy zostały zaakceptowane przez obecnych. 
 
 

Do pkt. 10 
Za tym zebranie zakończono bez zgłaszania dodatkowych uwag. 
 
 
 
Protokółował 
 
Piotr Rybicki 
 

 

 

 

 

Warszawa, 22 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Lista obecności uczestników spotkania. 

 


