
Informuję, ze 4 lipca 2014 członkowie zarządu OT1 OIGOSK w osobach Jarosław Bubnowicz i niżej podpisany 

przez 2 godz. dyskutowali w ZORD z dyr. Eugeniuszem Romanowem i egzaminatorem nadzorującym Lesławem 

Bazylakiem nt.: 

1. warunków realizacji nowo uchwalonego prawa osoby egzaminowanej do prowadzenia egzaminu państwowego 

pojazdem osk, który ją szkolił, 

2. wymogów urządzeń do nagrywania przebiegu egzaminu, które zapewnia osk 

3. terminu rozpoczęcia postępowania w trybie ustawy pzp o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub 

najem pojazdów do egzaminowania dla ZORD K-lin, 

4. inne 

 

Wstępnie uzgodniono co następuje: 

 

Ad.1 Wobec braku wzorca określonego w przepisach, ZORD opracuje  i przedstawi OIGOSK do konsultacji 

wzorzec oświadczenia, o którym mowa w art.53a ust. 1 uokp. Oświadczenie osk  o wyrażeniu zgody na udział 

pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego musi zawierać nr rejestracyjny oraz informację 

o rodzaju i typie urządzenia nagrywającego, w które wyposażony jest pojazd. 

Nr rejestracyjny pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin można zmienić najpóźniej w przeddzień 

wyznaczonego terminu egzaminu. 

Pojazd wyszczególniony w oświadczeniu osk powinien być podstawiony do dyspozycji ZORD celem oględzin i 

sprawdzenia dokumentów najpóźniej na 15 min przed wyznaczoną godz. egzaminu. 

Dyr. ZORD przewiduje wydzielenie specjalnych stanowisk dla pojazdów osk, które zgłoszono do prowadzenia 

egzaminu państwowego. 

 

Ad.2  przedstawiciele ZORD zaakceptowali propozycję OIGOSK zastosowania powszechnie używanych 

rejestratorów jazdy jako urządzenia do nagrywania przebiegu egzaminu, w które musi być wyposażony pojazd 

osk zgłoszony do prowadzenia egzaminu państwowego, vide art.54a ust. 1 uokp. 

Uaktywnienie nagrywania w rejestratorze powinno nastąpić  samoczynnie z chwilą włączenia „zapłonu”. 

Nośnik cyfrowy w postaci karty SD 32GB zapewnia ZORD i będzie zabierany przez egzaminatora bezpośrednio po 

zakończeniu egzaminu. 

 

Ad.3  Dyrektor Romanów poinformował, że w IV kw. 2014 planuje rozpoczęcie prac nad przygotowaniem SIWZ, do 

których zaprosi przedstawiciela OIGOSK stosownie do wymogu uokp. 

Faktyczne rozpoczęcie eksploatacji nowych pojazdów wyłonionych w efekcie rozstrzygnięcia zamówienia 

publicznego przewiduje w maju – czerwcu 2015r. 

Oświadczył, ze pomimo ponoszenia coraz większych kosztów eksploatacji ponad 5 – cio letnich samochodów 

Peugeot 207, dla sporządzenia rzetelnej, wiarygodnej symulacji ekonomicznej dot. w/w zamówienia publicznego - 

niezbędne są dane o rzeczywistej liczbie pojazdów osk podstawianych na egzamin państwowy, a ich zebranie 

wymaga czasu. 

 

Ad.4  Ustalono, że: 

1) Zarząd OT1 OIGOSK wspólnie z ZORD zorganizuje w dniu 12 września 2014 11:00 spotkanie z 

przedstawicielami osk celem przekazania informacji o zasadach i wymogach prowadzenia w ZORD 

egzaminów państwowych pojazdami osk oraz zapozna ze uchwalonymi 26.06.2014 zmianami uokp. 

2) ZORD tak jak w poprzednich edycjach wesprze zarząd OT1 OIGOSK, który w listopadzie 2014 

zorganizuje V –tą edycję Rankingu Instruktorów, którzy w okresie październik 2013 – wrzesień 2014 

uzyskali najlepsze wyniki zdawalności egzaminów państwach w ZORD. 

3) P. Bazylak poinformował, że począwszy od danych za okres I pół. 2014 ZORD przekazuje starostom 

statystyki zdawalności egzaminów „za pierwszym podejściem”. Dotychczas były przekazywane statystyki w 

tzw. ujęciu globalnym tj.  iloraz: liczba wyników pozytywnych do liczby wszystkich egzaminów w 

poszczególnych rodzajach i kat. pr. jazdy. Taka metoda prezentowania statystyk może skutkować „zerową” 

zdawalnością instruktora / osk, jeżeli żadna z osób szkolonych nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu za 

pierwszym podejściem!  

Zdawalność egzaminów praktycznych kat.B „za pierwszym podejściem” w ZORD za I pół. 2014 wyniosła 

29,20%. 

 



 
 

W skazując na powyższe prosimy osoby zainteresowane zbiorowym zakupem rejestratorów spełniających w/w 

wymogi za cenę jednostkową nie przekaraczającą 500 PLN o zgłaszanie zapotrzebowania w terminie do 

15 lipca 2014r. 

W przypadku zamawiania znaczącej liczby rejestratorów bądą możliwe negocjacje i uzyskanie dużego rabatu 

cenowego! 

  

 
 



 
 

 
 

From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Saturday, July 05, 2014 3:05 PM 

To: Świętoń Ryszard (ryszard-swieton@wp.pl) 

Subject: Informacja nt. zasad podstawiania samochodów osk na egzamin w ZORD K-lin oraz urządzeń do 

nagrywania przebiegu egzaminu 

Pozdrawiam  

Roman Stencel - prezes 

tel/faks +48 94 346 44 87 ; +48 502 532 405 ; www.izbaosk.eu  

ps. wiadomość wysyłam na wszystkie znane adresy e-mail członków, 

ukryte w "UDW" ze względu na programy antyspamowe serwerów pocztowych  

ps. ponieważ problematyka dotyczy wszystkich członków oraz działań pozostałych zarządów OT niniejszą korespondencję 

wysyłam do wszystkich członków OIGOSK 

http://www.izbaosk.eu/

