
Główne obszary działania oraz efekty aktywności  

Zarządu Głównego OZPTD w 2018 r 

 

1. Społeczno – gospodarczy - aktywność w ramach działania Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców oraz uzyskanie przez ZPP statusu organizacji reprezentatywnej. 
Wejście do Rady Dialogu Społecznego. 
 

2. Organizacyjny – rozpoczęcie pracy w nowym biurze Związku przy ul. Żelaznej 59 
w Warszawie. 
 

3. Wprowadzenie w przepisach dotyczących zasad przewozu ładunków możliwości 
legalnego wykorzystywania przyczep bez stałego sprzęgu do przewozu drewna 
dłużycowego oraz innych ładunków długich, kiedy stanowią one połączenie 
przyczepy samosterującej z pojazdem ciągnącym. 
 

4. Wprowadzenie do podstawy programowej szkolenia w zawodzie kierowca-mechanik 
w szkołach branżowych I stopnia, kursów przygotowawczych do uzyskania prawa 
jazdy kategorii C.  
 

5. Potwierdzenie przez OS OZPTD warunków i utrzymanie certyfikatu ISO według 
nowej normy ISO 2015. 
 

6. Zmiana przepisów i rozwój sieci drogowej umożliwiającej przemieszczanie się 
pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony. 
 

7. Doprowadzenie do opracowania i uruchomienia procedury uzgodnień przepisów 
ograniczających wwóz na terytorium Polski paliwa w zbiornikach pojazdów do ilości 
200 litrów bez opłat celnych i podatków. (prace przerwane z uwagi na protest ZMPD). 
 

8. Uruchomienie przez GITD kontroli nadawców i załadowców w zakresie posiadania 
przez przewoźnika podejmującego ładunek odpowiedniego zezwolenia zagranicznego 
w szczególności zezwolenia - kraje trzecie.  
 

9. Uczestnictwo w komisjach mieszanych z Ukrainą Białorusią i Rosją i skuteczne 
zmniejszenie kontyngentów zezwoleń dla przewoźników tych państw. 
 

10. Uczestniczenie w konsultacjach przygotowujących stanowisko Ministra Infrastruktury 
do negocjowania warunków i postanowień zawartych w Pakiecie Mobilności. 
 

11. Walka o przetrwanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

 

  



Aktywność i nowe uprawnienia OS OZPTD 

 

Audity i kontrole:  

1. Pozytywna ocena OS OZPTD po audicie zewnętrznym przez Quantum, Sopot; 

2. Pozytywna ocena OS OZPTD i Biura ZG OZPTD po audicie zewnętrznym i 

uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015-10 (Certyfikat jednostki uprawnionej - 

Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie); 

3. Pozytywna ocena OS OZPTD po kontroli przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

i uzyskanie akredytacji na kurs prawa jazdy kat. C i C+E; 

4. Pozytywna ocena OS OZPTD po audicie przez Krajowe Centrum Certyfikacji 

Wykonawców z Białegostoku i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jakość 

wykonywanych przez nas usług szkoleniowych zlecanych przez PUP, WUP, MOPS, 

GOPS, ARR, WARP, BUR, itp.  

5. Pozytywna ocena Ośrodka Szkolenia Kierowców w Pile po kontroli ze Starostwa w 

Pile 

6. Pozytywna ocena OS OZPTD po kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie; 

 

Uprawnienia OZ OZPTD do prowadzenia kursów i szkoleń: 

 

1. Szkolenia okresowe oraz kwalifikacja wstępna;  

2. Kursy na prawa jazdy kat. C, CE i D;  

3. Szkolenia z doskonalenia techniki jazdy oraz eco drivingu; 

4. Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR);  

5. Kurs pedagogiczny wymagany dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

6. Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych; 

7. Kurs dla kandydatów na diagnostów oraz diagnostów samochodowych; 

8. Szkolenia i kursy dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych; 

9. Szkolenia z czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem symulatora tachografu 

cyfrowego; 

 

 


