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ODZNAKA ZASŁUŻONY W OBRONIE GRANIC.
Kontynuuje rozpoczętą w 1978 roku pracę instruktora i wykładowcy w osk.
niezmiennie aktywny od 40 lat działacz społeczny w organizacjach takich jak:
PZM, LOK, SKM, SOSK, PFSSK. Za swoje zaangażowanie wielokrotnie
wyróżniany nominacją na stanowisko prezesa branżowych organizacji. Jako ekspert
PFSSK do spraw organizacji szkolenia kandydatów na kierowców brał aktywny
udział w pracach komisji sejmowych i senackich. Współautor trzech artykułów do
ustawy prawo o ruchu drogowym. W stałym kontakcie z S.D.WORD. zorganizował
ogólnopolską akcję z wprowadzeniem nowej ustawy P.O.R.D w dniu 19.01.2013 r.
swoją wiedzą i aktywnością zachęca innych działaczy stowarzyszeń regionalnych do
wzmożonej pracy nad kształtowaniem postaw przyszłych kierowców. W 2007 r.
współtworzył komisję d/s odznaczeń polskiej federacji stowarzyszenia ośrodków
szkolenia kierowców, której przewodniczy. Był od 2007 r. współorganizatorem
ogólnopolskiego cyklu spotkań pod hasłem: „SPOŁECZNA MISJA
INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY”. Wspólnie z polską federacją stowarzyszenia
szkół kierowców, stowarzyszeniem ośrodków szkolenia kierowców w warszawie,
grupą image, instytutem transportu samochodowego, ministerstwem komunikacji. od
2004 r. organizował ogólnopolski turniej „instruktor roku”.
W latach 1979-1980 współorganizował w PZM NZZS Solidarność, a następnie w
latach 90-tych stowarzyszenie ośrodków szkolenia kierowców w warszawie, polską
federację szkół szkolenia kierowców o zasięgu ogólnopolskim,Stołeczny Klub
Motorowy, Motor Klub Wawer .
Kontynuuje wspólnie z PFSSK ogólnopolski cykl spotkań środowiska instruktorów,
egzaminatorów i regionalnych działaczy samorządowych.
Od 1982 r. współpracuje: z krajową radą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
departamentem
administracji
ruchu
lądowego,
instytutem
transportu
samochodowego, wojewódzkim wydziałem komunikacji, dzielnicowymi wydziałemi
komunikacji, komendą główną policji. Jest cenionym komentatorem bieżących
wydarzeń zarówno w tv, radiu jak i w prasie branżowej. Tworzy zespół
monitorujący wprowadzenie zmian w projektach rządowych oraz sejmowych skutkiem czego jest wprowadzenie do ustawy o kierujących trzech poprawek
oraz przesunięcie terminu wejścia wżycie ustawy. Uczestniczy w wielu
gremiach powoływanych przez ministerstwo transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej oraz instytut transportu samochodowego, dotyczących

bezpieczeństwa ruchu drogowego. O randze współorganizowanych od 2004
r. ogólnopolskich eliminacji oraz finałów turniejów "instruktor roku" przez
polską federację stowarzyszeń szkół kierowców świadczy fakt, że ministertwo
transportu co roku obejmuje ninijesze wydarzenie honorowym patronatem.
Przy tej okazji lokalni działacze są odnaczani przyznawanymi przez
kancelarię prezydenta rp, ministra i pfssk zaszczytnymi odznaczeniami.
Honorowymi gośćmi są wojewodowie wraz z przedstawicielami urzędów
marszałkowskich co stwarza to okazję do szerokiej i twórcze wymiany
poglądów w czasie konferencji i sympozjów. Potrafi skupić i zdopingować do
realizacji celów związanych zawsze z podniesieniem jakości szkolenia i
edukacji szerokie grono działaczy ze środowisk: samorządzowych,
stowarzyszeń osk, pzm, lok, oigosk wydawnictw image, szkoła jazdy, credo,
motor i wielu innych organizacji rządowych pozarządowych mających na celu
podniesienia poziomu i utrzymanie wysokich standardów.Wielokrotnie dawał
wyraz swojego zaangażowania w sprawy edukacji komunikacyjnej trakcie
wystąpięń w mediach i artykółach prasowych. Poszukuje rozwiązań dobrych i
mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ogółu obywateli.
Wciąż aktywnie poprzez działalność społeczną w Motor Klub Wawer uczestniczy w
kształtowaniu
postaw najmłodszych uczestników ruchu. Laureat prestiżowej
nagrody– Złota Kierownica Świętego Krzysztofa w 2017 roku
Przyznanej przez
MIVA Polska. Jest ekspertem i komentatorem spraw związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego Radio Warszawa gdzie wraz z kolegami W.Gąsiorkiem i D.Gilem
w stałej-cyklicznej audycji od lat omawiają bieżące i wciąż aktualne zagadnienia
wzakresu bezpieczeństwa,kultury jazdy i przyczyny wypadów drogowych.
.

