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Sprawozdanie za 2020 Rok
Rzecznika Praw Przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia
Na postawie §7 Regulaminu Działania Rzecznika PPOSK z 19 lipca 2019 przedstawia się niniejsze sprawozdania:

I. Z działalności w 2020R, w załączeniu
II. Z wydatkowania w 2020R środków z opłat, o
których mowa w §6 regulaminu.
1.

W 2020r nie wpłynęły żadne opłaty.

Roman
Józef
Stencel

Elektronicznie
podpisany przez
Roman Józef
Stencel
Data: 2021.01.03
13:54:00 +01'00'

Działania Rzecznika Praw PPOSK w 2020r
I. Na podstawie Uchwały z 14 marca 2020 Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego
OIGOSK nr 2 w Toruniu Rzecznik Praw PPOSK wszczął postępowanie wyjaśniająco – interwencyjne
w WORD Toruń ws utrudnień, wręcz szykan stosowanych przez dyr. Marka Staszczyka wobec OSK
podstawiających pojazdy na egzamin państwowy w trybie art.53 ust.4a uokp.

W ramach tego postępowania z inicjatywy i przy dużej aktywności Rzecznika (prezentacja) w dniu
12 maja 2020 roku w WORD Toruń odbyło się spotkanie członków zarządu OIGOSK OT2 Toruń z
dyrektorem Staszczykiem i egzaminatorem nadzorującym Krzysztofem Żółtkiem przy udziale
prezesów PFSSK K. Bandosa i PIGOSK K. Szymańskiego.
Na spotkaniu tym obszernie omówiono podnoszone mankamenty i w niektórych aspektach osiągnięto konsensus.

II. Na podstawie Uchwały Zarządu PFSSK nr 98/2020 z 14 maja 2020

Rzecznik Praw PPOSK

wszczął postępowanie wyjaśniająco – interwencyjne:
1) w WORD Elbląg, w którym w okresie obowiązywania ograniczeń związanych ze stanem pandemii
koronawirusa SARS – CoV-2 odmawiano prowadzenia egzaminów państwowych kat. B pojazdem OSK,
w którym szkoliła się osoba egzaminowana w trybie art.53 ust.4a uokp.
Wskutek interwencji Rzecznika z dniem 1 czerwca 2020 przywrócono prawo do prowadzenia
egzaminów państwowych kat. B pojazdem OSK.
2) w WORD Poznań, w którym w okresie obowiązywania ograniczeń związanych ze stanem pandemii
koronawirusa SARS – CoV-2 odmawiano prowadzenia egzaminów państwowych kat. B pojazdem OSK,
w którym szkoliła się osoba egzaminowana w trybie art.53 ust.4a uokp.
Na wniosek Rzecznika Praw PPOSK do interwencji przystąpili: Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców / RMSP/.
Zainteresowano problemem również Fundację Rzecznik Praw Kursanta Szczecin, która jednak niestety
nie podjęła działań interwencyjnych.

25 maja 2020
Pan Włodzimierz Bogaczyk
Dyrektor WORD w Poznaniu
Szanowny Panie Dyrektorze
Nawiązując do wniosku z 14.05.2020 oraz odnosząc się do pisma z 19 maja 2020 znak WOA.071.11.2020
zawiadamiającego o sposobie załatwienia wniosku, podnoszę co następuje:
1) …...
3) Na podstawie Ustawy z 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie:
a) kopii wymaganego prawem certyfikatu wydanego przez uprawniony podmiot potwierdzającego spełnienie norm
techniczno - materiałowych i bezpieczeństwa zastosowanej w pojeździe przegrody, punktów kotwiczenia przegrody,
wpływu dodatkowej konstrukcji na bezpieczeństwo kierowcy i pasażera w razie zdarzenia drogowego oraz
opisującego inne czynniki badane w procesie homologacji i dopuszczenia pojazdu do ruchu lub zezwolenia na
dopuszczenie do obrotu zastosowanej przegrody,
b) dokumentacji fotograficznej wnętrza samochodu obrazującej usytuowanie przegrody wraz z punktami
kotwiczenia lub umożliwienie wykonania fotografii w uzgodnionym terminie.

Wskazując na powyższe podtrzymuję zarzut bezprawności Pana działań pozbawiających
przedsiębiorców oraz ich kursantów prawa do prowadzenia praktycznego egzaminu
państwowego na prawo jazdy pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który szkolił
osobę egzaminowaną (vide art.53 ust.4a ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami).
z poważaniem
Roman Stencel
do wiadomości:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców biuro@rzecznikmsp.gov.pl
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego info@tdt.gov.pl
PFSSK, PIGOSK, WSOSKiI
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Miejsce i data sporządzenia dokumentu

WNIOSEK

udzielenie informacji publicznej nt. świadectwa homologacji typu ONZ dla przegrody wewnętrznej pojazdu..

Treść dokumentu

Pan Jan Urbanowicz
Dyrektor TDT
Nawiązując do pisma TDT.H-818-178/20 z 29 maja 2020, w którym informuje Pan o wydaniu 27.05.2020
świadectwa homologacji typu ONZ dla przegrody wewnętrznej pojazdu... cyt. "jednemu z krajowych producentów"
- na podstawie art.10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji o nazwie i
adresie siedziby producenta, któremu wydano wzmiankowane w piśmie z 29.05.2020 świadectwo
homologacji typu ONZ oraz cech identyfikujących to świadectwo lub wskazanie ogólnodostępnego publikatora, w
którym wyszczególnia się wnioskowane dane, dziękuję.
z poważaniem
Roman Stencel, prezes OIGOSK z/s w Koszalinie
Rzecznik Praw Przedsiębiorców Prowadzących OSK

Podpisy elektroniczne
Dokument został podpisany,
aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2020-06-07T14:54:34Z
Podpis elektroniczny

9 czerwca 2020
Pan Włodzimierz Bogaczyk
Dyrektor WORD w Poznaniu
Szanowny Panie Dyrektorze
Nawiązując do wniosków z 14 i 25 maja.2020 oraz uwzględniając zamieszczone w piśmie z
5 czerwca 2020 znak WOA.071.15.2020 (doręczonym 08.06.2020) oświadczenie o braku certyfikatów
bezpieczeństwa na stosowane w pojazdach egzaminacyjnych WORD Poznań pozafabryczne wyposażenie w
postaci dodatkowej przegrody pleksiglasowej oddzielającej egzaminatora od osoby egzaminowanej:
- w trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w egzaminach państwowych na prawo jazdy, oraz
- dbając i domagając się poszanowania praw przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i
ich kursantów.

Niniejszym wzywam do:
1) niezwłocznego usunięcia z pojazdów, którymi prowadzone są egzaminy państwowe na prawo jazdy
elementów wyposażenia, na które zgodnie z wskazanymi w piśmie z 25.05.2020 przepisami o homologacji pojazdów i
ich wyposażenia WORD Poznań nie posiada certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm techniczno materiałowych i bezpieczeństwa zastosowanej w pojeździe przegrody, punktów kotwiczenia przegrody, wpływu
dodatkowej konstrukcji na bezpieczeństwo kierowcy i pasażera w razie zdarzenia drogowego - wydanego przez
uprawniony podmiot.
2) niezwłocznego uchylenia Zarządzenia nr 12/2020 z 27 maja 2020, którego regulacje krzywdząco różnicują
sytuację i dyskryminują osoby egzaminowane pojazdem ośrodka szkolenia kierowców /OSK/ w trybie art.53 ust.4a
ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami oraz bezprawnie warunkują przeprowadzenie egzaminu pojazdem
OSK od wyposażenia go w przezroczysta przegrodę pleksiglasową, która zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących
się w pojeździe.
Podnieść tutaj należy, że pełnomocnik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w wystąpieniu do dyr. WORD
Poznań ( pismo z 5 czerwca 2020 znak KRK.989.2020.FS ) również wnosi o uchylenie Zarządzenia nr 12/2020.
17 czerwca 2020
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
61-714 Poznań al. Niepodległości 34 ID ePUAP umarszwlkp/skrytkaESP
Z uwagi na codzienne realne zagrożenia występujące podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy prowadzonych w
WORD Poznań pojazdami wyposażonymi w niebezpieczne przezroczyste przegrody oddzielające egzaminatora od osoby
egzaminowane.
Niebezpieczne, bo Dyr. Włodzimierz Bogaczyk w piśmie z 05.06.2020 znak WOA.071.15.2020 (w załączeniu) oświadcza, że nie
posiada certyfikatów bezpieczeństwa na przeźroczyste przegrody stosowane w pojazdach egzaminacyjnych kat.B wymaganych
również w pojazdach OSK, podstawianych na egzamin w trybie art. 53 ust.4a uokp.
- „Umieszczenie w pojazdach egzaminacyjnych dodatkowego (pozafabrycznego) wyposażenia, a takim jest przegroda
pleksiglasowa, która np. w efekcie impulsu zderzenia kolizyjnego! popęka na ostrokrawędziste kształty niebezpieczne w kontakcie z
człowiekiem - stanowi działanie generujące znaczący wzrost zagrożeń wszystkich osób znajdujących się w pojeździe”
- pojazdy WORD Poznań, którym prowadzone są egzaminy państwowe na prawo jazdy kat. B zawierają niebezpieczne
wyposażenie nie spełniających wymogów określonych przepisami o obowiązku homologacyjnym!
Dyrektor WORD Poznań nie reaguje na wnioski z 25 maja i 9 czerwca 2020 (w załączeniu) o niezwłoczne zaprzestanie rażących
naruszeń prawa ( przesyłane również do wiadomości organu nadzoru )
Dlatego niniejszym ponawiam prośbę ( pierwotną wysłano ePUAP 9 czerwca 2020) vide UPP
i niezbędna jest niezwłoczna interwencja organu sprawującego nadzór, na podstawie przepisu art.116 ust.3 Ustawy z 20.06.1997
prawo o ruchu drogowym, także odnośnie uchylenia Zarządzenia Dyrektora WORD Poznań nr 12/2020 z 27.05.2020, którym
warunkuje się przeprowadzenie egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców tylko gdy pojazd jest wyposażony
w niebezpieczną przezroczystą przegrodę, do tego w dyskryminujących osoby egzaminowane terminach.
z poważaniem Roman Stencel Rzecznika Praw Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców Prezes OIGOSK

III. Wskutek również interwencji Rzecznika Praw PPOSK:
1) z dniem 15 czerwca 2020 przywrócono w WORD Poznań prawo do prowadzenia egzaminów
państwowych kat. B pojazdem OSK jednak pod warunkiem wyposażenia pojazdu ( analogicznie jak
pojazdy WORD) w przezroczystą przegrodę oddzielającą egzaminatora od osoby egzaminowanej z
dostępem egzaminatora do kierownicy i egzaminy pojazdem OSK są prowadzone rzadko w odrębnych
terminach,
2) z dniem 15 czerwca 2020 pozyskano informację o wydaniu przez TDT 27 maja 2020
świadectwa homologacji typu ONZ dla przegrody wewnętrznej pojazdu.
3) z dniem 17 czerwca 2020 wyeliminowano dyskryminację osób egzaminowanych w zakresie
odrębności i częstotliwości wyznaczania terminów egzaminu,
4) z dniem 6 lipca 2020 zniesiono obowiązek wyposażania pojazdów egzaminacyjnych w
przezroczystą przegrodę oddzielającą egzaminatora od osoby egzaminowanej.

5) w dniu 18 sierpnia 2020 Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy powiadomił o
decyzji przeprowadzenia kontroli w WORD Poznań w zakresie zagrożenia
bezpieczeństwa pracy egzaminatorów w związku z zastosowaniem w pojazdach
egzaminacyjnych niecertyfikowanej, niebezpiecznej przeźroczystej przegrody oddzielającej
egzaminatora od osoby egzaminowanej.

6) Pismem z 19 października 2020 p. Wojciech Gonciarz dyrektor Departamentu Prawnego
Głównego Inspektoratu Pracy powiadomił o nieprawidłowościach ujawnionych kontrolą
w WORD Poznań i zastosowanych środkach dyscyplinujących, vide poniższy fragment pisma

IV. 14 października 2020 dyr. WORD Katowice zamieścił poniższy komunikat o odwołaniu na
okres 9 dni egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A

1) 15 października 2020 Zarząd Górnośląskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia z/s w
Bytomiu wystąpił do nadzorującego Marszałka o interwencję.

2) poniższym e-mail 15 października 2020 zwróciłem się o udokumentowanie uchybień w

zakresie przestrzegania terminów prawnych.
From: OIGOSK [mailto:oigosk@izbaosk.eu]
Sent: Thursday, October 15, 2020 9:14 PM
To: Lapeta Grzegorz (aisosk@gmail.com)
Cc: Bandos Krzysztof (lowiczrondo@wp.pl)
Subject: FW: zawieszenie prowadzenia egzaminów w WORD Katowice

Dobry wieczór
Wg. komunikatów publikowanych na oficjalnej witrynie internetowej http://www.word.katowice.pl/index.php

zawieszenie na 9 dni dotyczy prowadzenia egzaminów kat. AM, A1,A2,A, vide załączniki
Uwzględniając uzasadnienie absencją chorobową egzaminatorów o charakterze masowym - nie widzę
powodów "bicia na alarm".
Chociaż z ostrożności i w trosce o zapobiegnięcie przedłużenia okresu zawieszenia prowadzenia egzaminów i (lub)
rozszerzenia jego zakresu na inne kategorie prawa jazdy - wystąpienie lokalnego stowarzyszenia (GSOS) do organu
nadzoru jest działaniem słusznym i właściwym.

Jeżeli publikowane komunikaty WORD Katowice nie odzwierciedlają stanu
faktycznego, to proszę o stosowne scany, fot. dokumentów.
Jak wspominałem w rozmowie telefonicznej - stosownie do regulaminu dla podjęcia przez Rzecznika Praw POSK
wstępnej analizy sygnalizowanego problemu konieczna jest uchwała zarządu GSOS Bytom ze szczegółowym
wskazaniem naruszeń Praw przedsiębiorców prowadzących OSK.
Pozdrawiam
Roman Stencel, tel. m. +48 502 532 405
proszę o potwierdzenie odczytu, dziękuję

3) 18 października 2020 wpłynęła poniższa uchwała Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia
Ośrodków Szkolenia z/s w Bytomiu

4) wobec nie przesłania dokumentów potwierdzających mankamenty wzmiankowane w

piśmie GSOS Bytom z 15.10.2020 - Rzecznik PPOSK odstąpił od wdrożenia postępowania
analityczno - interwencyjnego.

V. W 2020 Rzecznik Praw PPOSK omawiał zgłaszane problemy i prezentował podejmowane
działania interwencyjne na poniższych zebraniach i konferencjach:
1) 15 sierpnia 2020 na obradach Zarządu OIGOSK w siedzibie w Koszalinie
Koszalin 15 sierpnia 2020

Protokół nr Z- 02 / 08 / 2020 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
w obradach uczestniczyli:
1.

Roman Stencel / prezes OT1

- prezes,

2.

Piotr Berent / prezes OT2

- wiceprezes,

3.

Daniel Wers

- sekretarz,

4.

Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1

- skarbnik,

5.

Wiesław Kociak

Przewodniczący KR

6.

Janusz Szambelan / sekretarz OT4

przewodniczący SK

za pośrednictwem Aplikacji SKYPE

Nieobecny (potwierdził odczyt zawiadomienia)

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do
realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1).
Tematyka obrad
1) Odczytanie protokołu Z - 01/04/2020 z poprzednich obrad Zarządu 29.04.2020 / ref. sekretarz D. Wers,
2) Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2020r { ref. R
3)
4)
5)
6)

Stencel i J. Bubnowicz },
Informacje, Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel}
Problematyka zasad dofinansowania i uczestnictwa w 2020r w warsztatach dosk. zawodowego instruktorów {ref. R. Stencel },
Uchwała ws odwołania wyjazdu integracyjnego do Szwecji w 2020r {ref. R. Stencel },
Inne:
- informacja o lokatach terminowych

- informacja o interwencjach Rzecznika Praw PPOSK
- informacja o planowanym spotkaniu z wiceministrem Rafałem Weberem w pierwszej połowie września br.
- informacja nt wyjaśnień dyr. WORD ws księgowania i finansowania wydatków na poprawę BRD
- pozostałe

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 01/04/2020 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/460-2020-04-29-koszalin-protokol-z-obrad-xviii-kdz-i-zarzadu-oigosk

2) 11 września 2020 na Konferencji Szkoleniowej PIGOSK w Hotelu „ARTUS” w Karpaczu

3) 2 października 2020 na obradach Kolegium Doradczego Zarządu PFSSK w Gościńcu
„Nad Wartą” w Uniejowie
From: lowiczrondo@wp.pl [mailto:lowiczrondo@wp.pl]
Sent: Wednesday, September 16, 2020 6:39 PM
To: OIGOSK
Subject: Uniejów XXII ZDS 02/03.09.2020

Pan Roman Stencel
Zapraszam Pana Prezesa w imieniu Zarządu oraz członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół
Kierowców na :
Obrady Kolegium Doradczego Zarządu które odbędą się w dn. 02.10.2020 w godz. 16.00 - 20.00 w
Uniejowie w Gościńcu „ Nad Wartą ” Uniejów, ul. Sienkiewicza 137
Pana wystąpienie nie ma limitu czasowego. Dwa tematy: współpraca pomiędzy trzema organizacjami oraz
rola Rzecznika Praw PPOSK
Pozdrawiam
Krzysztof Bandos

- - - - Sporządził 3 stycznia 2021

Roman Stencel

