
               
 

29 listopada 2012r 
 

 

 

KOMUNIKAT  
 

Szanowne KoleŜanki i Koledzy. 
 

Jako przedstawiciele branŜowych organizacji społecznych, pragniemy niniejszym wyrazić 
swoje zaniepokojenie i przestrzec o ewentualnych konsekwencjach jakie mogą wyniknąć w 
przypadku podpisania przez Was deklaracji o przystąpieniu do konsorcjum z WORD w ramach 
którego, zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wynajem minimum 300 pojazdów 
przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania. 
W sytuacji, kiedy do Sejmu wpływa kolejna nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami, 
propagowanie akcji konsorcjum szkodzi interesom właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, gdyŜ: 
• idea konsorcjum nie wyeliminuje czteroletniego cyklu ogłaszania przetargów na wynajem lub zakup 

pojazdów do egzaminowania, 
• propozycja włączenia Szkół Jazdy do procesu wymiany samochodów w WORD jest uwarunkowana 

uzyskaniem ceny minimalnej nie wyŜszej niŜ uzyskana w postępowaniu prowadzonym samodzielnie, 
• brak jest jakichkolwiek propozycji ze strony dostawców pojazdów dotyczących cen czynszu za najem 

pojazdów, 
• sugerowana na spotkaniach z przedstawicielami osk wysokość miesięcznego czynszu wynajmu 

samochodu jest nierealna, co sugeruje koniunkturalność poczynań inicjatorów,  
• istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe jeŜeli do konsorcjum nie przystąpi wymagana minimalna liczba OSK, 

WORD-y ogłoszą przetarg samodzielnie i po raz kolejny zostaniemy „postawieni pod ścianą” tj.  zmuszeni 
do zakupu pojazdów marki, która zostanie zakupiona lub wynajęta przez WORD za grosz, jak to ma 
miejsce w WORD Rzeszów i Przemyśl. 

 
Dla współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK, ciągle aktualnym priorytetem jest 
dąŜenie do uzyskania zmiany przepisu art.53.1 ustawy o kierujących pojazdami - dotyczącym 
moŜliwości przeprowadzania egzaminu praktycznego na pojazdach wojewódzkiego ośrodka ruchu 
drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców. 
 
Uwzględniając powyŜsze argumenty, prosimy Szanowne KoleŜanki i Kolegów o rozwagę przy 
podejmowaniu decyzji o złoŜeniu deklaracji przystąpienia do konsorcjum w sprawie wspólnego z 
WORD zakupu lub najmu pojazdów. 
 
Jednocześnie dopóki jest szansa na wprowadzenie nowelizacji ustawy przed jej wejściem w Ŝycie w 
dniu 19 stycznia 2013 roku, apelujemy o poparcie naszych działań w tym zakresie. 

 

zredagował: Roman Stencel 
Jerzy Kociszewski 

Z powaŜaniem 
 

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 03, 2012 10:22 AM 
To: oigosk@izbaosk.eu 

Subject: Komunikat 
 

Szanowny Panie Prezesie  
Niniejszym akceptuję treść "KOMUNIKATU" w sprawie KONSORCJUM z WORD/MORD z dn. 29 listopada 2012r.  

Jednocześnie informuję, iŜ LOK na spotkanie w dniu 10.12.2012r. reprezentował będzie ... 
Z powaŜaniem  

Prezes LOK  Grzegorz Jarz ąbek 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL  z/s w Warszawie, KRS 0000261135  

Włodzimierz Zientarski – prezes  
Od: Włodzimierz Zientarski <wzientarski@kierowca.pl> 

Data: 29 listopada 2012 14:05 
Temat: Re: Komunikat w sprawie Konsorcjum WORD z OSK 

Do: OIGOSK Koszalin <oigosk@izbaosk.eu>  
 

Szanowny Panie Romanie !  
Dziękujemy za pismo w sprawie, którymi Ŝyje nasze środowisko. Po jego analizie Stowarzyszenie  Kierowca.pl uwaŜa, Ŝe 

dla nas jak równieŜ wszystkich współpracujących społecznych organizacji środowisk OSK o zasięgu ogólnopolskim 
aktualnym priorytetem jest dąŜenie do zmiany art. 53.1 ust. o kierujących pojazdami mającego na celu umoŜliwienie 

zdawania egzaminu praktycznego takŜe samochodem OSK. Wybór pojazdu powinien naleŜeć do egzaminowanej osoby. .. 
Z powaŜaniem Włodzimierz Zientarski  

 

 

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

Roman Stencel – prezes  
 

 


