
           
 

12 grudnia 2013r 
 

Poseł Pan Stanisław śmijan 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 
 

Sekretariat Komisji Infrastruktury 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 
faks 22 621 22 65 

 
dotyczy: projektu ustawy druk sejmowy nr 1957 
 
Szanowny Panie Pośle 

 

Statutowi reprezentanci organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców w RP oraz 
przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców dysponujące poświadczeniem starosty o spełnianiu 
dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 uokp tzw. SuperOSK  w efekcie dyskusji prowadzonej na spotkaniu  
w Piastowie 12 grudnia 2013r - niniejszym  zwracają się z prośbą o rozwaŜenie i uwzględnienie powaŜnego niŜej 
prezentowanego problemu dotyczącego kompetencji do organizowania i prowadzenia warsztatów doskonalenia 
zawodowego instruktorów / wykładowców. 

Jak doskonale Panu wiadomo w dniu dzisiejszym rozpoczęto procedowanie komisyjnego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o kierujących pojazdami / druk 1957 /. 
Projekt ustawy między innymi przewiduje zmianę brzmienia art.35 ust.6 oraz dodaje ust.6 w art. 49 skutkujących 
wyposaŜeniem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego [WORD] równieŜ w kompetencje do prowadzenia 3 
dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców. 
Stanowczo i zdecydowanie protestujemy oraz przeciwstawiamy się tej zaskakującej, bo nie 
konsultowanej ze środowiskiem osk propozycji!  
Albowiem jej wdroŜenie odbyłoby się kosztem ośrodków szkolenia kierowców, które dla uzyskania poświadczenia 
starosty o spełnianiu dodatkowych wymogów (art. 31 uokp) tzw. SuperOSK - zainwestowały ogromne środki (średnio 
ok. 1 mln  PLN / SuperOSK) w: 

• Infrastrukturę ( lokale; pojazdy; wyposaŜenie i środki dydaktyczne), 
• wysokokwalifikowaną kadrę dydaktyczną, 
• uzyskanie i utrzymywanie warunków akredytacyjnych kuratora oświaty. 

 

W hipotetycznych okolicznościach konkurowania wymuszonego (niesprawiedliwymi, proponowanymi przepisami) z 
WORD-ami tj. podmiotami finansowanymi ze środków publicznych w formie kapitału załoŜycielskiego – załoŜenia 
ekonomicznej rentowności nakładów inwestycyjnych SuperOSK  „ległyby w gruzach”. 
Przede wszystkim jednak zostałaby brutalnie „złamana” elementarna zasada zaufania do Państwa Prawa! 
 

Obowiązujące od 19 stycznia 2013r przepisy sankcjonują wyłączność na organizowanie warsztatów doskonalenia 
zawodowego i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, która jest swoistą konsekwencją przyjętej w ustawie o kierujących 
pojazdami generalnej i słusznej filozofii rozdziału kompetencji :  
WORD-y organizują i prowadzą kursy kwalifikacyjne dla kandydatów oraz warsztaty doskonalenia zawodowego 
egzaminatorów . 
Natomiast SuperOSK organizują i prowadzą kursy kwalifikacyjne dla kandydatów oraz warsztaty doskonalenia 
zawodowego instruktorów . 
 

Szacujemy, ze aktualnie poświadczenie starosty o spełnianiu dodatkowych wymogów (art.31 uokp) uzyskało w RP ok. 
50 SuperOSK , a ich liczba systematycznie rośnie. 
Z uwagi na „wysoko ustawioną poprzeczkę” odnośnie wymogów, których spełnienie jest konieczne dla uzyskania 
statusu SuperOSK i stanowi stabilną podstawę do efektywnego, profesjonalnego szkolenia – w interesie społecznym 
jest aby liczba  SuperOSK była jak największa. 
Dla osiągnięcia tego celu niezbędnym jest aby regulacje prawne sprzyjały, zachęcały i mobilizowały do ubiegania się o 
status SuperOSK. 
Z pewnością apele i ambicje przedsiębiorców prowadzących osk nie wystarczą, dlatego konieczne są stabilne źródła 
przychodów SuperOSK np. wyłączne kompetencje w określonych obszarach aktywności merytorycznej. 
 

Nie ukrywamy, Ŝe bulwersują nas całkowicie oderwane od rzeczywistości tezy zamieszczone w uzasadnieniu projektu 
ustawy fałszywie „udowadniające” potrzebę zmian brzmienia art. 35 ust.6 uokp rzekomymi trudnościami  w odbyciu 
szkolenia w ramach obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców . 



 
Wskazujemy równieŜ na bardzo istotną w omawianej kwestii opinię z 22 sierpnia 2013r  (pismo znak TD6p-076-244/13) 
p. Łukasza Twardowskiego , dyr. DTD  MTBiGM. 
W opinii tej jednoznacznie stwierdza się, Ŝe wynikające z przepisu art. 26 ust.9 uokp  ograniczenia geograficzne 
prowadzenia działalności osk nie maj ą zastosowania  między innymi do warsztatów doskonalenia zawodowego 
instruktorów / wykładowców! 
W konsekwencji „włączono swoiste zielone światło” dla aktywnej ekspansji  usług SuperOSK na obszarze całej RP. 
 

Aktualnie wg. naszej wiedzy i szacunków - na podstawie umów cywilno-prawnych warsztaty doskonalenia zawodowego 
instruktorów / wykładowców są prowadzone w ok. 150 miejscach . 
W zaleŜności od zgłaszanych na bieŜąco zapotrzebowań, zajęcia szkoleniowe w ramach warsztatów doskonalenia 
zawodowego instruktorów mogą być i są prowadzone w optymalnych lokalizacjach. 
W efekcie oceniamy, Ŝe dzisiaj juŜ ok. 90% instruktorów zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach 
doskonalenia zawodowego – ukończyło je  lub jest w trakcie szkoleń. 
Przy czym podkreślić naleŜy, Ŝe potencjał  SuperOSK umoŜliwia jeszcze w 2013r przeszkolenie wszystkich 
zainteresowanych, o ile zgłoszą się na szkolenie  najpóźniej ok. 20 grudnia 2013r, co jednoznacznie świadczy o duŜych, 
niewykorzystanych „mocach przerobowych”. 
 

Rzeczywistość  i wyŜej prezentowane argumenty, fakty jak i aktualne realia jednoznacznie, ewidentnie zaprzeczaj ą 
tezie uzasadnienia projektu ustawy - jakoby instruktorzy mieli mieć kłopoty z dostępnością uczestnictwa w warsztatach 
doskonalenia zawodowego. 
Zapewniamy, ze takich kłopotów nie ma w bieŜącym  2013r, więc tym bardziej nie będzie ich w latach następnych, w 
których prognozujemy, Ŝe będzie maleć liczba instruktorów w ewidencjach  starostw, a przyrastać będzie liczba 
SuperOSK. 
 
Reasumując :   
1. wnosimy o odrzucenie proponowanych regulacji wyszczególnionych w  n/w jednostkach redakcyjnych 

komisyjnego projektu ustawy  / druk 1957 /: 
a) art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ]  

b) art.1 pkt.5) lit. b tiret drugie [  po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu] 
 
2. wnosimy o akceptacj ę 

a) art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ]  
„6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych 
wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według 
programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w 
warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie 
potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.” 
 

b) ograniczenia geograficzne, o których mowa w art. 26 ust.9 i art. 28 ust.10 uokp cyt. 
„Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym 
został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art.28 ust. 1, oraz na terenie powiatu 

sąsiedniego” 
 

powinny mieć zastosowanie do wszystkich kompetencji  ośrodków szkolenia kierowców w tym i 
SuperOSK,  określonych ustawą o kierujących pojazdami / uokp/. 

 

c) regulacji wypracowanych oraz uzgodnionych przez stronę społeczną z resortem transportu i 
wyszczególnionych w projekcie ustawy o zm. uokp wręczonym Panu na spotkaniu w Sejmie dnia  
20 czerwca 2013r , co obiecał Pan na spotkaniu w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM w 
dniu 17 września br.  

 
Do wiadomości: 
 

- Pani ElŜbieta Bie ńkowska  Minister Infrastruktury i Rozwoju 
 

- członkowie podkomisji nadzwyczajnej powołanej 12.12.2013 do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
kierujących pojazdami / druk 1957 / 

zredagował: Roman Stencel 
Z powaŜaniem 
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Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 
Grzegorz Jarząbek – prezes  

From: sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl [mailto:sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl]  
Sent: Monday, December 16, 2013 3:12 PM 

To: oigosk@izbaosk.eu 
Subject: wystąpienie do posła St. śmijana / konsultacje 

Pan Prezes Roman STENCEL  

Niniejszym akceptuję treść wystąpienia do Przew. Sejmowej Komisji INF i popieram przesłanie go do wiadomości Pani Min. 

Elżbiety Bieńkowskiej  

Grzegorz Jarząbek Prezes LOK 
 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194 
Krzysztof Szymański – prezes  

From: OSK AUTO-BIS Tomaszów Maz. [mailto:auto-bis@auto-bis.com.pl]  
Sent: Monday, December 16, 2013 10:16 AM 

To: 'OIGOSK Koszalin' 
Subject: RE: wystąpienie do posła St. śmijana / konsultacje 

Akceptuję treść wystąpienia. 

Pozdrawiam Krzysztof Szymański 
 

 

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376  

Jan Domasik – prezes   
From: j d [mailto:jandomasik@wp.pl]  

Sent: Saturday, December 14, 2013 11:39 AM 

To: OIGOSK Koszalin 
Cc: Jarząbek Grzegorz; Szymański Krzysztof; Góra Wojciech; Bandos Krzysztof; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK; 

Jarzyński Jarosław 
Subject: Odp: wystąpienie do posła St. śmijana / konsultacje  

Witam  

 Akceptuję tekst pisma  > Pozdrawiam JD 
 

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  

Roman Stencel – prezes  
 

 

Przedsiębiorcy prowadzący SuperOSK : 
1. Władysław Grochowski 08-110 Siedlce    nr uprawnień OSK  0008 1464P 
2. Adam Próchnicki  08-110 Siedlce   nr uprawnień OSK  0021 1464P 
3. Zdzisław Sas   08-110 Siedlce   nr uprawnień OSK  0022 1464P 
4. Jerzy Zabielski  21-400 Łuków    nr uprawnień OSK  0004 0611P 
5. Wacław Ochota   37-500 Jarosław   nr uprawnień OSK  0002 1804P 
6. Jerzy Wojtanowicz  30-837 Kraków    nr uprawnień OSK  0001 1261P 
7. Dariusz Szwed  78-100 Toruń   nr uprawnień OSK  0051 0463P 
8. Wiesław Słojewski  96-100 Skierniewice    nr uprawnień OSK  0001 1063P 
9. Dariusz Śmiarowski  80-425 Gdańsk   nr uprawnień OSK  0018 2261P 
10. Jan Garlacz   43-300 Bielsko Biała  nr uprawnień OSK  0046 2461P 
11. Wojciech Kaczmarek  63-800 Gostyń   nr uprawnień OSK  0022 1464P 
12. Witold Samsel   07-410 Ostrołęka   nr uprawnień OSK  0007 1461P 
13. Jarosław Jarzyński(LOK) 41-300 Dąbrowa Górnicza  nr uprawnień OSK  00072465P 

     49-200 Grodków    nr uprawnień OSK  00031601P 
     59-220 Legnica   nr uprawnień OSK  00070262P 
     10-446 Olsztyn    nr uprawnień OSK  00392862P 
     61-476 Poznań    nr uprawnień OSK  00153064P 
     62-300 Września    nr uprawnień OSK  00043030P 
     41-800 Zabrze    nr uprawnień OSK  00022478P 
     42-200 Zawiercie   nr uprawnień OSK  00062416P 

21. …. 
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