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Protokół posiedzenia Rady Patronatu ITS, 
które odbyło się 15 kwietnia 2009 r. 

w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, 
ul. Jagiellońska 80 

 
 

Obecni: 
- Maria Dąbrowska-Loranc – Kierownik CBR ITS 
- Ida Leśniowska-Matusiak – CBR ITS 
- Piotr Rybicki – CBR ITS 
- Jan Domasik – Przewodniczący Rady Patronatu ITS 
- Wojciech Kaczmarek – Członek Rady Patronatu ITS 
- Janusz Lupiński – Członek Rady Patronatu ITS 
- Ryszard Mazurek – Członek Rady Patronatu ITS 

 

Porządek dzienny: 
1. otwarcie spotkania, 
2. dyskusja o sprawach bieżących, 
3. zaopiniowanie kandydata na członka Patronatu ITS, 
4. wyznaczenie terminu następnego spotkania. 
 
Do pkt. 1 
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Patronatu Jan Domasik. 
Po słowach powitania zaprosił obecnych do dyskusji o sprawach bieżących. 
 
Do pkt. 2 
Dyskusja o sprawach bieżących dotyczyła spraw, na których należy się skupić 
w najbliższym czasie oraz działań planowanych na przyszłość: 

 szkolenie kandydatów na kierowców przez Internet (e-lerning), 
 właściwa kontrola procedury szkolenia i egzaminowania kandydatów 

na kierowców przez starostwa powiatowe, 
 potrzeba opracowania nowych warunków formalnych uzyskiwania cer-

tyfikatu PCA przez personel OSK i ośrodki szkolenia, 
 opracowanie dla OSK pod patronatem ITS programów szkolenia kandy-

datów na kierowców oraz pakietów dydaktycznych najlepszych w Pol-
sce, 

 upowszechnienie informacji o OSK posiadających certyfikat PCA jako 
wysokowyspecjalizowanych jednostkach realizujących szkolenie wg 
specjalnych jednolitych programów, posiadających najnowsze wypo-
sażenie w środki dydaktyczne i dane statystyczne, 

 zaproszenie do współpracy przedstawicieli właściwych merytorycznie 
komisji parlamentarnych i ministerstwa infrastruktury. 
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Do pkt. 3 
W dalszej części spotkania zaakceptowano wstępnie kandydaturę Ośrodka 
Szkolenia Kierowców MAR-POL z Malborka na członka Patronatu ITS. Osta-
teczną decyzję uzależniono od wyników przeprowadzenia procedury mierze-
nia jakości pracy ośrodka, która zostanie przeprowadzona w późniejszym 
terminie. 
 
Do pkt. 4 
Termin Walnego Zgromadzenia Członków Patronatu ITS wyznaczono na 8 
czerwca 2009 r. godz. 1100. Spotkanie to będzie poświęcone przedstawieniu 
sprawozdania przez ustępującą Radę Patronatu oraz wyborowi nowej Rady. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
 
 
Protokółował 
 
Piotr Rybicki 
 

 

 

 

 

Warszawa, 15 kwietnia 2009 r. 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Lista obecności uczestników spotkania. 


