
Warszawa 01/03/2006 
 

Protokół nr 2/2006  
z posiedzenia Rady OSK pod Patronatem ITS w Warszawie,  

które odbyło się w dniu 1 marca 2006 r. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Prezes: Janusz Lupiński 
2. Członkowie: Andrzej Rybak 

Wojciech Kaczmarek 
Jan Domasik 

3. Pracownicy ITS:  
• Izabella Mitraszewska 
• Maria Dąbrowska – Loranc 
• Kamil Poławski 

 
Porządek posiedzenia: 

1. sprawa certyfikacji przewoźników 
2. przygotowanie strony internetowej Patronatu 
3. ocena jakości pracy OSK pod Patronatem ITS 
4. seminaria szkoleniowe na 2006 r. 
5. sprawy organizacyjne 

 
Ad. 1.   
W posiedzeniu wzięła udział Pani Izabela Mitraszewska, która zajmuje się w ITS, od strony 
merytorycznej, sprawami programów szkoleniowych dla przewoźników chcących uzyskać 
certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.  
OSK prowadzące w/w szkolenia otrzymają listę osób (kierowców), które powinny poddać się 
szkoleniu. 
W ITS będą organizowane szkolenia dla trenerów, którzy będą przeprowadzać wykłady na kursach 
dla przewoźników. 
Kolejnym tematem była sprawa certyfikacji i nadzoru nad OSK posiadającymi certyfikat jakości 
usług. Zostaje wprowadzony nowy program komputerowy służący do prowadzenia OSK oraz 
ułatwiający dostęp do danych statystycznych ośrodków szkolenia kierowców. 
 
Ad. 2.  
Została zaprezentowana przez Pana Kamila Poławskiego nowa strona internetowa OSK pod 
Patronatem ITS. Strona internetowa będzie umieszczona na stronach CBRD (www.cbr.home.pl). 
Strona została zaakceptowana przez Radę. 
 
Ad. 3.  
Obecna na zebraniu Pani Maria Dąbrowska-Loranc przedstawiła Radzie realizację oceny 
mierzenia jakości w OSK pod Patronatem ITS, oraz wskazała ośrodki, które jeszcze nie poddały 
się takowym badaniom. 
 
Ad. 4.  
Rada wspólnie z Panią Marią Dąbrowską – Loranc podjęła decyzję o potrzebie przeprowadzenia  
w 2006 roku seminariów szkoleniowych dla członków Patronatu. 
Seminaria mają się odbywać wiosnę i jesienią 2006 r.  
Programy szkoleń i dokładne terminy i miejsca spotkań zostaną podane w późniejszym terminie. 
 
Ad. 5.  
Pani Maria Dąbrowska-Loranc poinformowała o konieczności zwiększenia opłat patronackich  
w związku ze zmianą opłat za egzamin państwowy, od których ta opłata jest uzależniona. Zgodnie 
z podpisanymi umowami patronackimi opłaty mają wynosić 150% odpłatności za egzamin 
państwowy na kat. „B” (teoretyczny i praktyczny). 
Rada podjęła decyzję o nienegocjowaniu opłat patronackich. 


