
           
 

                                                17 grudnia 2012r 
 

Pan Sławomir Nowak 

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6  
00-928 Warszawa  
 

Monit 

Zaniepokojeni brakiem odpowiedzi (mimo upływu wielu miesięcy), przedstawiciele n/w pięciu 
organizacji społecznych  środowiska ośrodków szkolenia kierowców /osk/ na spotkaniu 10 grudnia 
2012r w Łysomicach między innymi zdecydowali o przypomnieniu Panu Ministrowi Ŝe wraz z 
kilkudziesięciotysięczną rzeszą przedsiębiorców prowadzących osk i instruktorów nauki jazdy 
oczekujemy na zajęcie stanowiska odnośnie problematyki prezentowanej w poniŜszych wystąpieniach i 
wnioskach: 
 

1. Wniosku z 08.05.2012 wysłanego przesyłką poleconą 18.05.2012, w którym wyartykułowano poparcie dla 
opatrzonego ponad 1 150 podpisami listu otwartego z 24.02.2012  nt. 
- egzaminów wewnętrznych w osk  
- zainicjowania zm. uokp skutkujących moŜliwością przeprowadzania egzaminów państwowych samochodami 
podstawianych przez ośrodki szkolenia lub w dyspozycji osoby egzaminowanej 
- wprowadzenia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia 
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-MTBiGM(scan).pdf 

 

2. Wniosku z 15.05.2012 wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP 23.05.2012, w którym prosimy o 
ustosunkowanie się do wyartykułowanych wątpliwości interpretacyjnych i niejednoznaczności niektórych 
regulacji uokp http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny%20wniosek%20do%20MTBiGMzmuokp15052012.pdf 

UPP - Urzęęęędowe Po śśśświadczenie Przedło żżżżenia 
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP623856 
Adresat dokumentu, którego dotyczy po śśśświadczenie 
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Identyfikator adresata: 6wly838slz 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy po śśśświadczenie 
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
Dane po śśśświadczenia 
Data doręczenia: 2012-05-23T21:26:13.212 
Data wytworzenia poświadczenia: 2012-05-23T21:26:13.212 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK785303 

 

3. Wniosku z 29.10.2012 wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP 05.11.2012, w którym prosimy o 
ustosunkowanie się do legalności działań i etycznego aspektu wspierania przez starostwa powiatowe  / 
organy władzy publicznej /  masowej kampanii akwizycyjnej PWPW promującej jako „jedyne słuszne” 
oprogramowanie, aplikację do pobierania danych oraz aktualizacji PKK jak i przesyłania staroście za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej informacji określonych uokp i rozporządzeniem. 
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny-wniosekdoPWPW25062012ePUAP.pdf  

UPP - Urzędowe Po świadczenie Przedło Ŝenia 
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP913125 
Adresat dokumentu, którego dotyczy po świadczenie 
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Identyfikator adresata: 6wly838slz 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy po świadczenie 
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
Dane po świadczenia 
Data doręczenia: 2012-11-05T13:18:58.160 
Data wytworzenia poświadczenia: 2012-11-05T13:18:58.160 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK1246452 

 

 
 



 
Z powaŜaniem 

 

Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w 
Koszalinie, KRS 0000276855  

 
W uzgodnieniu z  
Grzegorz Jarząbek – prezes Ligi Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 
Krzysztof Szymański – prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie,  
KRS 0000133194 

Jan Domasik – prezes  Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie,  
KRS 0000256376  

Włodzimierz Zientarski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL z/s w Warszawie,  
KRS 0000261135  
 

 

-  -  -  -  -  - 

UPP - Urzędowe Po świadczenie Przedło Ŝenia  
 
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP1006384 
 
Adresat dokumentu, którego dotyczy po świadczenie  
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO TRANSPORTU,BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Identyfikator adresata: 6wly838slz 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy po świadczenie  
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 
Dane po świadczenia  
Data doręczenia: 2012-12-17T23:50:23.675 
Data wytworzenia poświadczenia: 2012-12-17T23:50:23.675 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK1356506 
 
Dane uzupełniaj ące (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 1356506 
 
 
Dane dotycz ące podpisu  
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować naleŜy uŜyć oprogramowania do weryfikacji podpisu 
Lista podpisanych elementów (referencji): 
referencja ID-24617141-489c-11e2-84d4-001a645adcda :  
referencja ID-24619850-489c-11e2-84d4-001a645adcda : Pismo%20ogolne.xml 
referencja ID-246df460-489c-11e2-84d4-001a645adcda : #ID-246dcd51-489c-11e2-84d4-001a645adcda 


