ZARZĄDZENIE Nr 480/20
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji
kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców
i wykładowców prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia
do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 i 1517) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 519/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów
i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, zmienionym
zarządzeniem nr 441/20 z dnia 28 września 2020 r. oraz zarządzeniem nr 469/20 z dnia
14 października 2020 r., w § 1 w pkt 2 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. m
w brzmieniu:
„m) Grzegorz Jakubowski;”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

UZASADNIENIE
W związku ze złożeniem przez organy ewidencyjne wniosków o przeprowadzenie
egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy w zakresie pozwolenia
na kierowanie tramwajem, zaistniała potrzeba rozszerzenia składu Komisji egzaminacyjnej
o osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, umożliwiające przeprowadzanie przez
Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego ww. egzaminów.
Skład Komisji gwarantuje bezstronność członków Komisji i wyklucza konflikt
interesów.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych
konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto, nie stwierdza
się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku z wprowadzeniem tego aktu.

Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
/-/ Tomasz Małyszka

Poznań, dnia 19 października 2020 r.

