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Walne Zebranie 
Patronatu OSK przy ITS 

 
PROTOKÓŁ 

 
Dnia 21 czerwca 2012 r., o godz. 1115 zebranie rozpoczęła Maria Dąbrowska-Loranc, 

kierownik CBR. Przywitała uczestników i poprosiła o przedstawienie działań Rady Patronatu 
za lata 2010-2012 byłego przewodniczącego Rady – Jana Domasika. (Sprawozdanie w załą-
czeniu). Do obecnych w kilku słowach zwrócił się również Marcin Ślęzak – Zastępca Dyrek-
tora ds. Rozwoju. Sprawozdanie uzupełnił p.o. przewodniczącego – Ryszard Mazurek. Na-
stępnie głos zabrał Marek Górny – dotychczasowy sekretarz Rady. Stwierdził, że Patronat 
czuje się zaniedbywany przez ITS w licznych swoich działaniach oddolnych, np.: wspólna 
impreza ze Stowarzyszeniem Polski Traker, która odbyła się w dniach 16-17 czerwca w Kra-
kowie. Z tego spotkania został nakręcony film, ukażą się artykuły w czasopismach branżo-
wych i regionalnych. Opowiedział o pomyśle na utworzenie wspólnej akademii umiejętności. 
Ryszard Mazurek przekazał podziękowanie od przewodniczącej Polskiego Trakera – Bogu-
sławy Zimmer i wręczył uczestnikom pamiątkowe upominki. 
 

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja o obecnych i planowanych działaniach 
Patronatu. 

Jan Domasik zapytał o możliwość testowania programu do egzaminowania kandyda-
tów na kierowców oraz o odpłatność członków Patronatu za udział w konferencji, która miała 
miejsce 21 marca 2012 r. 

Ryszard Mazurek zauważył, że Patronat jest coraz mniej liczny i zaproponował dwa 
kierunki działania, mające na celu zmienienie tego stanu rzeczy: większa inicjatywa ze strony 
ośrodków szkolenia kierowców oraz większe wykorzystanie przez ITS potencjału zrzeszo-
nych ośrodków – w ośrodkach są ludzie, mający wiedzę i praktykę oraz stawiający się do 
dyspozycji Instytutu. Jako sprawę do poprawy ukazał pobudzenie do współpracy pozostałych 
zakładów w ITS. 

Wojciech Kaczmarek zaproponował stworzenie przez ITS programów dydaktycznych 
do szkolenia kierowców oraz testów egzaminacyjnych dla Patronatu. 

Janusz Lupiński zauważył, że certyfikaty jakości pracy miały być przeznaczone przede 
wszystkim dla ośrodków patronackich, a obecnie większość ośrodków certyfikowanych jest 
spoza Patronatu. 

Jerzy Wojdanowicz poddał pod rozwagę zasadność  istnienia Patronatu, biorąc pod 
uwagę liczebność przedstawicieli na obecnym zebraniu. 

Andrzej Biel poruszył sprawę szkolenia kierowców zawodowych. Osoba po uzyskaniu 
kat. B może natychmiast rozpocząć szkolenie na kat. C, nie mając żadnej praktyki jako kie-
rowca i przewoźnik. 

Marek Górny zauważył, że ITS powinien publikować wyniki prowadzonych badań 
i gromadzić je w formie raportów, opracowań itd. 

Marcin Ślęzak ustosunkował się do spraw poruszanych przez uczestników spotkania. 
Podkreślił, że Patronat jest potrzebny instytucji naukowej, jako grupa doświadczonych prak-
tyków. Zaproponował wyartykułowanie dwóch, trzech postulatów, które należy na początek 
przedstawić dyrekcji ITS i rozpocząć ich realizację. 

Maria Dąbrowska-Loranc skierowała do obecnych pytanie, czy jest zapotrzebowanie 
na opracowanie ITS programów do szkolenia kierowców. Spotkało się to z żywym zaintere-
sowaniem. Ponad to podkreśliła, że ośrodki patronackie są cennym partnerem przy wdrażaniu 
pilotażowym licznych programów, np.: ERIC, MODULE CLOSE TO, SOL. 
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Po przerwie na lunch przestąpiono do zgłaszania kandydatów do nowej Rady patrona-

tu. Zaproponowano następujące osoby: 
Ryszard Mazurek, Marek Górny, Andrzej Rybak, Wojciech Kaczmarek, Janusz Lupiński, 
Zenon Butkiewicz, Konrad Jazgar, Andrzej Biel, Jan Domasik, Witold Samsel, Jacek Skalny. 
Część zgłoszonych osób nie wyraziła zgody na kandydowanie. Pozostali kandydaci przystąpi-
li do autoprezentacji. 

Następnie przystąpiono do tajnych wyborów do Rady Patronatu. Komisja skrutacyjna 
w składzie: Lech Pilarowski i Kamil Kresowski przedstawiła wstępne wyniki wyborów. W 
ich wyniku niezbędne było przeprowadzenie drugiej tury głosowania nad następującymi kan-
dydatami: Jan Domasik, Witold Samsel, Konrad Jazgar. Ostatecznie zgodnie z protokółem 
komisji skrutacyjnej w skład Rady Patronatu OSK przy ITS na lata 2012-2014 weszli: 
Ryszard Mazurek, Andrzej Rybak, Janusz Lupiński, Witold Samsel, Andrzej Biel, Jacek Skal-
ny, Zenon Butkiewicz. 
Rada ze swego grona wybrała na funkcje: przewodniczącego – Ryszarda Mazurka, wice 
przewodniczących – Janusza Lupińskiego i Andrzeja Rybaka oraz sekretarza – Witolda Sam-
sela. 
 

Na zakończenie do zebranych zwrócił się prof. Ryszard Krystek – Zastępca Dyrektora 
ds. Naukowych. Pogratulował nowej Radzie wyboru oraz zaprosił obecnych do prac w Forum 
Bezpieczeństwa Transportu. 

Maria Dąbrowska-Loranc wręczyła byłemu i nowemu przewodniczącemu Rady za-
proszenia na Jubileusz 60-lecia ITS. 

W spotkaniu wzięło udział szesnastu przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, 
zrzeszonych w Patronacie. 
 
Zebranie zakończyło się o godz. 1530 . 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 

Protokólant 

Piotr Rybicki 

Sekretarz Rady Patronatu 

Witold Samsel 


