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Ogólnopolskie Stowarzyszenie  

Kierowca.pl 

  

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odpowiadając na pismo  

z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczące określenia wytycznych według, których w czasie epidemii 

COVID-19 ośrodki szkolenia kierowców mogłyby prowadzić działalności, prezentuje poniżej 

swoje stanowisko.  

Tutejszy organ odnosząc się do kwestii prowadzenia działalności ośrodków szkolenia 

kierowców polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych (wykłady w sali)  

oraz zajęć praktycznych (jazdy pojazdem szkoleniowym) przekazuje uwagi sugerujące podjęcie 

koniecznych rozwiązań w celu zachowania możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa  

w związku z przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie całego kraju.  

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, w ocenie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

zasadne jest prowadzenie kursu (zajęć teoretycznych) w formie e-learningu, wideokonferencji  

w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość 

przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). W świetle tego stanowiska kursant powinni otrzymać 

(np.: pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów. 

Odnosząc się części praktycznej, tj.: jazdy pojazdem szkoleniowym w ruchu drogowym 

należy zastosować się do nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku 

stosowania środków profilaktycznych zawartych w § 17 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 697) zgodnie z którymi pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie  
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do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można 

przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących  

oraz o konieczności zakrywania ust i nosa w pojazdach samochodowych, którymi poruszają  

się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.    

Przywołane powyżej przepisy prawne sugeruje rozwiązanie, iż podczas jazdy pojazdem 

szkoleniowym w standardowych samochodach osobowych (4/5 miejsc siedzących) mogłyby 

podróżować jednocześnie 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,  

tj.: kursant oraz instruktor nauki jazdy przy zachowaniu wszystkich wymagających środków 

bezpieczeństwa epidemiologicznego, tj.: obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania 

rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcji powierzchni z którymi kursant/instruktor nauki 

jazdy miał kontakt. 

Jednocześnie tutejszy organ rekomenduje aktualizowanie na bieżąco informacji 

dotyczących zasady bezpieczeństwa i profilaktyki w związku z zakażeniami wirusem  

SARS-CoV-2 podawanych do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektora Sanitarny.    
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