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23 marca 2020r 
 

Pan Mateusz Jakub Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3 

   
Dotyczy:  udzielenia pomocy samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki szkolenia 
 

 Szanowny Panie Premierze 
 

Z powodu globalnej światowej pandemii koronawirusa już po okresie ok.10 dni obowiązywania 

ograniczeń i wdrażania działań określonych  rozporządzeniami z 13 marca 2020 Rady Ministrów 

Dz. U poz.436, Ministra Zdrowia Dz. U 433 oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U 434 - 

polska gospodarka stanęła przed ogromnymi wyzwaniami. 

Komunikaty Ministerstwa Zdrowia o codziennym wzroście dynamiki oraz liczby osób zarażonych  

(prawie 700) oraz poddanych obowiązkowej kwarantannie (ok. 80 000 ) - przerażają w perspektywie 

nieznanej przyszłości. 

Wiemy, że pandemia koronawirusa wywołuje poważne skutki w wielu branżach, obszarach gospodarki 

narodowej. 

Doskonale rozumiemy powagę sytuacji i konieczność realizacji oraz wspierania apeli o powszechną 

dyscyplinę społeczną w przestrzeganiu zaleceń ograniczających zagrożenie zakażenia koronawirusem.  

Dlatego ponad 90% ośrodków szkolenia kierowców zaprzestało do odwołania prowadzenia szkolenia 

praktycznego, a szkolenie teoretyczne jest w ograniczonym zakresie prowadzone metodami zdalnymi z 

wykorzystaniem Internetu.  

Jednak z oczywistych względów dramatycznie spada liczba osób zainteresowanych uzyskaniem prawa 

jazdy skutkująca brakiem przychodu. 

 Kierując się wrażliwością i solidarnością społeczną - chcemy wypłacać wynagrodzenia i ponosić nakłady 

na utrzymanie oraz ubezpieczenia infrastruktury (pojazdy, place manewrowe, sale wykładowe itp.) 

Nasi pracownicy to najważniejszy zasób i "skarb", który zamierzamy z determinacją chronić.  

Niestety bez realnego wsparcia Państwa, już w końcu kwietnia br. nie będzie to możliwe! 

Dlatego  niniejszym zwracamy się o wsparcie polegające na niezwłocznych zmianach prawnych 

skutkujących zwolnieniem na okres stanu epidemii koronawirusem: 

1. z obowiązku opłacania podatków lokalnych ( od nieruchomości, z tytułu użytkowania wieczystego, 
od środków transportu itp.) oraz opłat z tytułu najmu mienia gminnego na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej lub przesunięciem terminów zapłaty z możliwością spłaty powstałego 
zadłużenia w maksymalnie 12-stu ratach po odwołaniu stanu epidemii, 

 

2. z obowiązku opłacania składek ZUS lub przesunięciem terminów zapłaty z możliwością spłaty 
powstałego zadłużenia w maksymalnie 12-stu ratach po odwołaniu stanu epidemii. 

 

3. z obowiązku opłacania rat kredytów, leasingowych lub przesunięciem terminów zapłaty z możliwością  

spłaty powstałego zadłużenia w maksymalnie 12-stu ratach po odwołaniu stanu epidemii, 
 

Panie Premierze 

Doceniamy dotychczasowe trudne, ale konieczne decyzje Rządu, którym Pan kieruje oraz zapowiadane 

inicjatywy legislacyjne mające na celu prawne usankcjonowanie działań pomocowych. 
 

Wyszczególnieni w podpisie prezesi współpracujących branżowych organizacji społecznych podkreślają 

jednak, że dla ocalenia branży szkolenia kierowców, którą te organizacje reprezentują - 

postulowane wyżej zmniejszenie obciążeń finansowych  jest absolutnie niezbędne! 
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Do wiadomości; Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury 

 

z poważaniem 

  Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194 

 Krzysztof Bandos – prezes  

From: lowiczrondo@wp.pl [mailto:lowiczrondo@wp.pl]  
Sent: Sunday, March 22, 2020 10:10 PM 
To: OIGOSK; Szymanski Krzysztof prezes 

Subject: Odp: Wystąpienie do Premiera o pomoc dla osk w przezwyciezaniu  
skutkow ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa / konsultacje treści  

 

PFSSK Akceptuje i nie zgłaszam uwag 

Krzysztof Bandos prezes  
 
 

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376  
Krzysztof Szymański – prezes   

From: Krzysztof Szymański [mailto:prezesks@pigosk.pl]  
Sent: Monday, March 23, 2020 9:43 AM 

To: 'OIGOSK' 
Subject: RE: Wystąpienie do Premiera o pomoc dla osk w przezwyciężaniu 

 skutkow ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa / konsultacje treści 
 

Akceptuję  

K Szymański 
 

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  
Roman Stencel – prezes  

                                                                     
 

 

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia  

 

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP39318746 
 

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  

Nazwa adresata dokumentu: KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

Identyfikator adresata: eKPRM 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  

Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 

Dane poświadczenia  
Data doręczenia: 2020-03-23T10:47:28.693 
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-03-23T10:47:28.693 

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK56914205 
 

Dane uzupełniające (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 56914205 
 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia  
 

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP39319434 
 

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  

Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 

Identyfikator adresata: MIIB 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  

Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 

Dane poświadczenia  
Data doręczenia: 2020-03-23T10:54:50.596 
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-03-23T10:54:50.596 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK56915121 
 

Dane uzupełniające (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 56915121 
 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja 

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie 

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

Dane dotyczące podpisu  

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu 
Lista podpisanych elementów (referencji):  
referencja ID-8aed30af19dedbd6c722fd6fcf6e8693 :  

referencja ID-2ffdcb78d9ebb0f0863a1f62e8978a55 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-
%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml 
referencja : #xades-id-cf25bf3081571e53cd6fc5f37530b4d9 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


