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Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
KIEROWCA.PL
ul. Marii Konopnickiej 6
00 - 491 Warszawa 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r. o wydanie wytycznych, według których 
w czasie stanu epidemii związanej z COVID-19 ośrodki szkolenia kierowców mogą z zachowaniem 
odpowiednich rozwiązań i procedur bezpieczeństwa prowadzić działalność, proszę o przyjęcie  
następujących informacji:

1. Obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii, który został 
wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 
491 z późn. zm. – bezpłatny dostęp do treści aktów prawnych w ogólnodostępnej witrynie: 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU). Ponadto istnieje szereg zasad i ograniczeń 
w codziennym funkcjonowaniu życia społecznego, które wdrożono na mocy kolejnych 
Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (ostatnie z dnia 2 maja 2020 r. – Dz. U. 
2020, poz. 792). Wskazane akty prawne nie zabraniają wprost prowadzenia szkół nauki jazdy, 
jednak przy podejmowaniu jakiejkolwiek działalności należy mieć na uwadze zachowanie 
reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń.

2. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. przestał obowiązywać zakaz przemieszczania się na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej poza wyjątkowymi, określonymi w przepisach prawnych sytuacjami. 
Wobec braku prawnego ograniczenia działalności podmiotów prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców, decyzja o kontynuacji świadczenia usług jest podejmowana indywidualnie przez 
każdy z tych podmiotów na własną odpowiedzialność.

3. Na dzień dzisiejszy nie zostały opracowane odgórne wytyczne dla właścicieli ośrodków 
szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy. Zdaniem tutejszego organu przy wznowieniu 
działalności Państwa branży wskazane jest utrzymanie prowadzenia zajęć teoretycznych 
w formie e-learningowej (bez gromadzenia kursantów w salach wykładowych). 

4. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć teoretycznych w salach wykładowych należy 
przestrzegać odpowiednich rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, tj. należy:

 wymagać, aby uczestnicy zajęć teoretycznych mieli zasłonięte usta i nos (np. maseczką),
a przed wejściem do sali zdezynfekowali ręce,

 wprowadzić monitoring temperatury ciała uczestników zajęć,
 zapewnić dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk w widocznych miejscach oraz 

na bieżąco je uzupełniać,
 zachować bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami (co najmniej 1,5 m),
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 zapewnić czyste i higieniczne pomieszczenia, w których będą przebywać zebrane osoby - 
powierzchnie dotykowe (biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą 
być regularnie przecierane środkiem dezynfekcyjnym),

 wietrzyć pomieszczenia, w których będą przebywać zebrane osoby,
 regularnie i z należytą starannością  sprzątać pomieszczenia higieniczno – sanitarne – 

przy stanowiskach do mycia rąk umieścić informacje, jak skutecznie myć 
i dezynfekować ręce,

 informować uczestników, aby w przypadku gorszego samopoczucia, powstrzymali 
się od uczestnictwa w zajęciach.

5. Natomiast w przypadku zajęć praktycznych należy przestrzegać następujących zasad:
 zobowiązać kursantów i instruktorów (np. na podstawie oświadczenia), by w zajęciach 

uczestniczyły wyłącznie osoby zdrowe;
 wprowadzić monitoring temperatury ciała kursantów i instruktorów;
 w czasie jazdy samochodem zarówno kursant, jak i instruktor zobowiązani są do zasłonięcia 

ust i nosa (np. maseczką) oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem do pojazdu, a także 
opcjonalnie do korzystania w trakcie jazdy z rękawiczek jednorazowych; uwaga: zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi to właściciel ośrodka szkolenia kierowców jest 
zobowiązany do zapewnienia środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek) oraz 
środków dezynfekcyjnych zarówno dla instruktora (właściciel OSK jako pracodawca), 
jak i dla kursanta (właściciel OSK jako świadczący usługę);

 dokonywać dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych w samochodach 
szkoleniowych, tj. przede wszystkim: klamek wewnętrznych i zewnętrznych, pasów 
bezpieczeństwa (poza częściami tekstylnymi), kluczyków, kierownicy, drążka zmiany 
biegów, włączników świateł, kierunkowskazów, deski rozdzielczej, itp. – przy użyciu 
odpowiednich środków;

 zachować dłuższe przerwy między kolejnymi kursantami, tak by możliwe było 
wywietrzenie pojazdu oraz przeprowadzenie jego dezynfekcji.

6. Ponadto ze względu na dynamiczne zmiany ograniczeń i obowiązków obywateli, zachęcam 
     do śledzenia bieżącej sytuacji epidemiologicznej na stronach internetowych:

a) Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie,
b) Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/.
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