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Koszalin 19 kwietnia 2021 

 

Zarząd 

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 
strategiczna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

00-222 Warszawa  ul. Sanguszki 1 
 

 

Działając w imieniu i z umocowania uchwałami organów statutowych współpracujących organizacji 
społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców: 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/, 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie /OIGOSK/, 
Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie /PIGOSK/ 

link http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia 

  
w związku z opublikowaniem (vide załączony PrtScr) nowego Regulaminu Portalu OSK z 31 marca 2021 

www.portalosk.pl , który zgodnie z §4 ust.1 pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego  - zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do poniższych kwestii: 
 

I. W regulaminie przywołuje się rozporządzenie, które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r.  
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970 oraz z 2015 r. poz. 2183) utraciło moc z dniem 
 25 lutego 2016 r. 
 

§1 ust.3 regulaminu tiret trzecie, jest: 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz. U z 2018r poz.1885) 
 

winno być: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj. Dz. U z 2018r poz.1885) 
 

II. Czy zamieszczona w §5 ust.2 regulaminu wzmianka cyt. „OSK, OS musi dysponować też certyfikatem 
kwalifikowanym z numerem PESEL…” wskazkazuje, że nie będzie możliwości np. potwierdzania 
aktualizacji Profilu Kandydata na Kierowcę / PKK/ podpisem zaufanym ePUAP? 
2. Dostęp do Portalu OSK realizowany jest w sposób zdalny („online”) i możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z 
siecią Internet, przy czym zalecane jest używanie najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. OSK, OS musi dysponować też certyfikatem kwalifikowanym z numerem PESEL, aby móc w pełni 
korzystać z portalu OSK. 
 

Przypominam, że przepisy §16 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  
4 marca 2016 r. ws. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia … (tj. Dz. U z 2018r poz.1885) jednoznacznie 
wskazują na możliwość aktualizowania PKK również profilem zaufanym ePUAP 
 

§16 ust.2. Czynność, o której mowa w ust. 1 [aktualizacja PKK], potwierdza się bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
9)

 albo profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 

 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 

III. Wprowadzone przepisem §4 ust.4 regulaminu ograniczenie dostępu do Portalu OSK w zakresie Odpłatnego 

Pakietu Usług Portalu OSK poprzez zawężenie możliwości wniesienia opłat wyłącznie za pośrednictwem  Info-Car 
4. Przystąpienie do ogólnych warunków umowy dostępu do Portalu OSK w zakresie Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK następuje w 
momencie złożenia zamówienia i wniesienia przez OSK, OS opłaty wg Cennika za pośrednictwem Info-Car zgodnie z instrukcją zawartą na 
stronach Portalu OSK. 
 

Stanowi przejaw niedozwolonych praktyk monopolistycznych, dyskryminuje swobodę działalności gospodarczej i 
generuje dodatkowe koszty, albowiem stosownie do regulaminu Info-Car z 25.05.2018 konieczne jest wniesienie 
dodatkowej opłaty manipulacyjnej, o której mowa w §4 ust.4 regulaminu Info-Car.  

 

 

file:///F:/RzecznikPPOSK/oigosk@izbaosk.eu
http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia
http://www.portalosk.pl/


IV. W §5 ust.10 regulaminu dotyczącego Nieodpłatnego Pakietu Usług  Portalu OSK przywołuje się §2 ust.1 pkt.7 
lit. b, który w regulaminie nie występuje? 

§5 ust 10. Począwszy od dnia 15.06.2021 r. w ramach Nieodpłatnego Pakietu Usług  Portalu OSK możliwe jest korzystanie z usług w 
zakresie  kreślonym w par. 2 ust. 1 pkt 7 lit b Regulaminu. W §2 ust.1  regulaminu nie wyszczególniono pkt 7 lit b 

 

V. Określony przepisem §2 ust.10 regulaminu zakres usług Nieodpłatnego Pakietu Usług  Portalu OSK 
obowiązujący od 15 czerwca 2021 tj.  łaskawość  usunięcia konta OSK i zakupu Odpłatnego Pakietu Usług 
Portalu OSK - środowisko branżowe postrzega jako arogancję PWPW. 
§2 ust.10. Nieodpłatny Pakiet Usług Portalu OSK – udostępnione dla OSK w ramach Portalu OSK usługi w następującym zakres: 
… 
począwszy od dnia 15.06.2021 r.: 
Możliwość eksportu danych dla Administratora OSK 
Możliwość usunięcia konta całego OSK 
Wykupienie dostępu do Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK 

 

VI. Również zaskakujące, bo bez uprzedzenia wprowadzenie nowego regulaminu i przymusowa akceptacja jego 
treści, bez której aktualnie nie byłoby możliwości   korzystania z Portalu OSK bardzo bulwersuje środowisko OSK  
Z konsternacją  stwierdzamy, że kierownictwo poważnej strategicznej dla Rzeczpospolitej Polskiej  firmy jaką jest 
PWPW SA zdecydowało się na zlekceważenie swoich klientów i formułę przysłowiowego „postawienia ich pod 
ścianą”.  
Niniejszym wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec nieakceptowalnego traktowania przez PWPW SA 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
W okolicznościach braku partnerskich relacji z PWPW z niecierpliwością oczekujemy na oferty podmiotów 
konkurencyjnych w omawianym zakresie. 

 

VII. 14 kwietnia 2021 portal https://www.szkola-jazdy.pl/funkcjonalnosc-posk/  w programie pt. „Porozmawiajmy o 

branży” LIVE wyemitował nagraną wypowiedź dyr. Tadeusza Wachowskiego w której informował, że aktualnie 

prowadzone są negocjacje z kilkoma  podmiotami zainteresowanymi  świadczeniem usług w zakresie pobierania, 

zwrotu i aktualizacji PKK oraz perspektywicznie PKZ odnośnie warunków zintegrowania z System 

Teleinformatycznym zawiadywanym przez PWPW. 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.5 Ustawy z 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej uprzejmie 

proszę o wskazanie nazw podmiotów, z którymi są prowadzone w/w negocjacje, dziękuję. 
 

Z poważaniem  

Roman Stencel 
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