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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  z DZIAŁALNO ŚCI w 2011 R 
 
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ O ŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK) 
z/s w KOSZALINIE  za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.U.50/2001 poz. 529) 
 
NAZWA : Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK) 
 
SIEDZIBA I ADRES :  ul. Bohaterów Warszawy nr 2, lok.5 , 75-211 Koszalin 
DATA WPISU DO KRS - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w 

Koszalinie (OIGOSK) została wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 22 marca 2007 roku ,  

NR KRS:  276855 
REGON: 320335046 
NIP: 669 243 99 55 
LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK: Stan na 31.12.2011r – 264 członków, w tym 49 (44 + 5) wspierających 
 
DANE O CZŁONKACH ZARZ ĄDU ( stan na 31.12.2011r ):  

Lp. Nazwisko imi ę Adres korespondencyjny funkcja 

1 Roman Stencel 75-211 Koszalin  ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5 prezes 

2 Zbigniew Popławski 92-507 Łód ź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77 wiceprezes 

3 Zbigniew Gryglas 94-046 Łód ź ul. Armii Krajowej 64 wiceprezes 

4 vacat 15.10.2011r pisemna rezygnacja z funkcji Henryka Cichackiego sekretarz 

5 Marek Wójcik 75-205 Koszalin ul. Spółdzielcza 5 skarbnik 

 
KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2011 ) 

1 Tomasz  Mróz  Przewodniczący 

2 Zdzisław  Małecki  Wiceprzewodniczący 

3 Jadwiga  Hardek-Szylak   Sekretarz 

4 Wiesław  Kociak  Członek 

5 Mirosław  Marach  Członek 

 
SĄD KOLEśEŃSKI   ( stan na 31.12.2011) 

1 Maciej Kusiński Przewodnicząca 

2 Wojciech Musalewski Wiceprzewodniczący  

3 Wiesław Heba Sekretarz 

4 Edward  Bronowski  Sędzia 

5 Jan Gawlik  Sędzia 

 
Dla przypomnienia - Zebranie ZałoŜycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu 

k/Koszalina. Oficjalnie na liście załoŜycieli znalazło się 126 członków.  
Jak przedstawia poniŜsze zobrazowanie graficzne, kryzys w naszej branŜy zahamował przyrost 

liczebności członków izby: 
2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,  
2008 roku – 265 członków,  
2009 roku -  278 członków, 
2010 roku -  281 członków, 
2011 rok zamknęliśmy liczbą 264 członków. 
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I. Pierwsze w 2011r posiedzenie Zarządu OIGOSK połączone z obradami jego Kolegium Doradczego  (IV) 

odbyło się 16 stycznia 2011  w siedzibie OT2 Toruń ul. Św. Katarzyny 10 (OSK Auto – Jazda K. Cichacki): 
1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Waldemar Pietraszewski  - wiceprezes, 
4. Ryszard Jagielski   - skarbnik, 
5. Marian Wypij   prezes OT 2 
6. Katarzyna Szambelan  prezes OT 4 
7. Jerzy  Wojtanowicz  prezes OT 5 
8. Ryszard  Kubisiak   prezes OT 6 
9. Eugeniusz   Kubiś   prezes OT 7 
10. Adam   Próchnicki   prezes OT 8 
11. Edmund   Zarzycki   prezes OT 9 
12. Tomasz  Mróz    Przewodniczący  KR  
13. Marian Wypij (z upow. przewod. )  przewodnicząca SK 

 

W części obrad uczestniczyli członkowie KR ( Jadwiga Hardek-Szylak, Zdzisław Małecki, Wiesław Kociak ). 
Przebieg obrad, dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle z posiedzenia, ale najwaŜniejsze to: 

• prezesi OT zaprezentowali sprawozdania z działalności w 2010r 
• przyjęcie w poczet członków (5), 
• przekształcenie statusu z członka zwyczajnego na członka wspierającego (2) 
• szczegółowo przeanalizowano zadłuŜenie składkowe, w efekcie 4 osoby skreślono z listy członków z 

powodu znacznych zaległości składkowych, a do 23 postanowiono wystosować wezwania do zapłaty z 
ostrzeŜeniem pozwu sądowego w razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu 

• po dokładnym przeanalizowaniu i sprawdzeniu podjęto decyzję o skreśleniu z listy wykładowców 
OIGOSK 22 osoby z powodu nie spełniania wymogu podnoszenia kwalifikacji, w szczególności nie 
uczestniczenia w organizowanych szkoleniach. Stan listy po skreśleniach: 69 osób.  

• przyjęcie projektu uchwały nr  ZDIII- 14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
przeznaczeniu na cele statutowe nadwyŜki finansowej uzyskanej w 2009 r 

• postanowiono zwołać III ZD na dzień 6 marca 2010 w CWK Solaris w Łazach k/Koszalina oraz 
zaakceptowano projekt porządku obrad III ZD. Jednocześnie omówiono i podjęto stosowne działania dla 
zorganizowania tego posiedzenia. 

• przyjęto preliminarz wydatków na rok 2011 oraz pozytywnie oceniono realizację preliminarza za rok 
2010. Zwiększono wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych na rok 2011 do wysokości 0,45.  

• zaprezentowano i przyjęto sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2010 rok, 
• przeanalizowano zestawienie zbiorcze opłacania składek w poszczególnych oddziałach. Dyscyplina 

opłacania składek członkowskich wynosi: 93,50%. W Dwóch oddziałach: OT6 Gdańsk i OT8 Siedlce 
wpłacono 100%  naleŜnych składek członkowskich za 2010r, gratulacje!  

• podjęto uchwałę Z- 10/I/2011 w sprawie listy wykładowców OIGOSK  
• Zaakceptowano lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla w oparciu o wcześniejsze 

upowaŜnienie zarządu (protokół nr Z/ 01/01/2008).  
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• Zdecydowano o zwołaniu 19.03.2011r w Ciechocinku IV Zebrania Delegatów OIGOSK  oraz przyjęto 
wstępny projekt porządku obrad IV ZD. 

•  omawiano zmiany w regulaminie pracy zarządu. Przyjęto wstępny projekt uchwały nr  ZDIII-15/III/2011 w 
sprawie Regulaminu Pracy Zarządu OIGOSK, 

•  przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII - 16/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
przeznaczeniu na cele statutowe nadwyŜki finansowej uzyskanej w 2010r  

• Obszernie dyskutowano problematykę duŜych wymogów dla SuperOSK zainicjowaną głównie postawą 
prezesa OT7 Eugeniusza Kubisia.  
Prezesi Stencel i Popławski podnosili, Ŝe przesłankami dla tak wysokich wymogów są: 
- potrzeba powszechnego podniesienia poziomu kształcenia instruktorów, 
- potrzeba eliminowania zjawisk patologicznych, 
- wprowadzenie rzeczywistego, skutecznego nadzoru nad szkoleniem instruktorów, 
- wyeliminowanie realnego zagroŜenia przejęcia przez WORD-y szkoleń kandydatów na instruktorów i 

corocznych 3-dniowych  warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów. 
 

Ustalono, Ŝe OIGOSK będzie wspierać inicjatywy, w tym i KIEROWCY.PL w obszarze upowszechnienia e-
learningu oraz stworzenia moŜliwości egzaminowania na samoch. osk równieŜ w kategorii A1, A, B pr. jazdy. 
 

II. Drugie posiedzenie Zarządu OIGOSK oraz V KDZ odbyło się 18 marca 2011r w Ciechocinku. Skład 
osobowy uczestników, przebieg obrad i zaistniałej dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle z 
posiedzenia. Głównym celem posiedzenia było dokładne przygotowanie i sprawny przebieg IV Walnego 
Zebrania Delegatów oraz sprawy bieŜące OIGOSK, ale najwaŜniejsze ustalenia to: 

� przyjęcie sprawozdania z działania zarządu OIGOSK w 2010r. 
� przyjęcie sprawozdania i prezentacji skarbnika OIGOSK za 2010r. 
� przedstawiono aktualne limity wydatków poszczególnych OT 
� przyjęto w poczet organizacji 3 członków,  
� przekształcono na wniosek status z członka zwyczajnego na członka wspierającego (2) 
� szczegółowo przeanalizowano zadłuŜenie składkowe, w efekcie 5 osób skreślono z listy członków z 

powodu znacznych zaległości składkowych, a do 11 postanowiono wystosować wezwania do zapłaty z 
ostrzeŜeniem pozwu sądowego w razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu 

� zapoznano się z informacją  o liczbie (14 narastająco), efektach i zaawansowaniu sądowo-komorniczych 
procedur roszczeniowo-egzekucyjnych wierzytelności OIGOSK 

� przyjęto wzorzec pisma „firmowego” i ustalono, Ŝe oddziały terenowe będą posługiwać się wzorcem 
pisma firmowego uzupełnionego w nagłówku o nazwę i szczegółowe dane adresowe OT 

� zdecydowano, Ŝe wizerunek podstrony internetowej OT, który ma być kompatybilny z wizerunkiem strony 
głównej www.izbaosk.eu  

� szczegółowo przeanalizowano problematykę rozliczeń OT z pobranych nalepek z logo, pinsów i 
wręczonych certyfikatów członkostwa. Podjęto decyzje dyscyplinujące. 

� Zaakceptowano lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla w oparciu o wcześniejsze 
upowaŜnienie zarządu (protokół nr Z/ 01/01/2008). 

� Zapoznano się z 2 wnioskami z OT1 i OT7 dotyczącymi rozszerzenia porządku obrad IV ZD 
proponowanego przez zarząd. wielowątkowo przeanalizowano i przedyskutowano uchwałę WZC OT7 z 
19.02.2011r w sprawie działań mających na celu zmiany niektórych przepisów ustawy z 05.01.2011 r. o 
kierujących pojazdami. 
Ostatecznie po burzliwej dyskusji nie udało się osiągnąć konsensusu i tym samym wyartykułowania 
stanowiska KDZ odnośnie w/w wniosków. 

� rozpatrzenie ostatecznych treści projektów uchwał IVZD i decyzja o przedstawieniu ich Delegatom, 
� zdecydowano o zakupie oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antivirus  

 

III. W 2011r upłynęła pierwsza 4 – letnia kadencja Władz OIGOSK . 
19 marca 2011r  w Ciechocinku odbyło się sprawozdawczo – wyborcze IV Zebranie Delegatów, na 
którym między innymi wybrano wyszczególnione na wstępie składy osobowe władz. 

 

W trakcie obrad Zarząd OIGOSK złoŜył sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe) za rok 2010. 
Stosowne sprawozdania złoŜyły pozostałe władze statutowe, czyli Komisja Rewizyjna i Sąd KoleŜeński.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu, IVZD przegłosowało pozytywnie, a 
ponadto zgodnie z wymogami statutu absolutorium uzyskali poszczególni jego członkowie.  

Zebranie Delegatów podjęło Uchwały: 
1. nr ZD III – 15/III/2011  w sprawie Regulaminu Pracy Zarządu,  
2. nr ZD III – 16/III/2011 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyŜki finansowej uzyskanej w 2010r. 

 

Największe kontrowersje i wypowiedzi wielu osób często bardzo emocjonalne wywołał wniosek OT7 
zawierający propozycję uchwały IV ZD zobowiązującej zarząd do działań mających na celu zmianę ustawy o 
kierujących pojazdami.  
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Większością 8 głosów  ( 25/17) uchwalono: 
3. „IV Zebranie Delegatów OIGOSK w Ciechocinku, zobowi ązuje zarz ąd OIGOSK  do podejmowania 

wszelkich dopuszczonych statutem i prawem działań, zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia  
5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.  Postulowane zmiany ustawy powinny umoŜliwić: 

a) tworzenie OSK posiadających poświadczenia potwierdzające spełnianie   dodatkowych   wymagań w obrębie 
poszczególnych kategorii prawa jazdy,   

b) dostępność e-learningu dla wszystkich OSK, 
c) zdawanie egzaminu praktycznego na kategorię B, samochodem będącym w  dyspozycji WORD lub OSK, wg 

wskazania osoby zdającej.” 
 

Dokładny przebieg IV Zebrania Delegatów opisano w protokole opublikowanym na stronie internetowej.  
 
IV. Trzecie w 2011r posiedzenie Zarządu odbyło się 09 maja 2011r w obiektach CSK PZMot Bydgoszcz.  

 

� Prezes Stencel omówił zasady funkcjonowania zarządu OIGOSK w nowym składzie wybranym podczas 
WZD w dniu 19.03.2011r.  

� Sekretarz zarządu kol. Henryk Cichacki zgłosił problemy zdrowotne, które tymczasowo uniemoŜliwiają 
mu wykonywanie jego funkcji. Po przedyskutowaniu problemu wiceprezes Popławski zgodził się 
wykonywać czynności sekretarza do czasu wyzdrowienia kol. Cichackiego 

� Po obszernej debacie, w wyniku głosowania głosami 3 za, 2 przeciw zarząd podjął decyzję, Ŝe na stronie 
izby będą zamieszczane informacje, których treść i forma powinny gwarantować pozytywny wizerunek 
OIGOSK.  

� Wiceprezes Popławski zdał dokładną relację ze spotkania w Sejmie RP w dniu 28.04.2011r 
zorganizowanego przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kierowca pl, mec. Michała Łydkę. 
Spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele PFSSK dotyczyło nakłonienia  posłów do zgłoszenia 
wniosku w sprawie zmiany Ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie tzw.”SUPEROSK”.  
Wiceprezes Popławski uczestniczył w tym spotkaniu w ramach realizacji Uchwały IV ZD. Spotkanie 
odbyło się w siedzibie klubu parlamentarnego PiS. Posłowie zobowiązali się do zgłoszenia wniosku do 
Marszałka Sejmu jeszcze podczas trwania tej kadencji. 
Jednocześnie zarząd OIGOSK podjął decyzję, Ŝe realizując Uchwałę IV ZD będzie włączał się czynnie 
we wszystkie działania zmierzające do upowszechnienia e-learningu w szkoleniu kandydatów na 
kierowców oraz moŜliwości wyboru samochodu na egzamin przez osobę zdającą.   

� W zebraniu zarządu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele wydawcy miesięcznika Szkoła Jazdy w 
osobach: Krzysztof Gi Ŝycki , Michał Łydka i Maciej Piaszczy ński . Spotkanie miało na celu wyjaśnienie 
nieporozumień, które wystąpiły pomiędzy zarządem OIGOSK a miesięcznikiem SJ oraz nakreślenie ram 
dalszej współpracy. 

� Skarbnik Marek Wójcik przedstawił prezentację nt. aktualnej dyscypliny opłacania składek członkowskich 
� przyjęto w poczet Izby 11 członków, w tym 5 wspierających. 
� Wobec stwierdzenia, Ŝe nie jest spełniony wymóg członkostwa określony w §1 ust.4. lit. a) Uchwały nr  

Z – 10/I/2011, na podstawie przepisu §1 ust.9. lit. b) w/w uchwały - zdecydowano o skreśleniu 22 osoby 
z Listy Wykładowców OIGOSK. Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 47 osób  (69-22) 

� Zarząd po dyskusji zainicjowanej przez prezesa Stencla, postanowił symbolicznie uhonorować członków 
poprzedniego zarządu dyplomami, które podpisze i wręczy w uroczystych okolicznościach 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej OIGOSK. 

� Po dyskusji większością 3/2 głosów zdecydowano, złoŜeniu do SK wniosku / pozwu celem ustalenia i 
ukarania autorów szkalującej zarząd I kadencji ulotki kolportowanej na IV ZD OIGOSK w Ciechocinku 
19.03.2011r 

� W związku z upływem kadencji władz, zarząd zobowiązał prezesów OT do zorganizowania w terminie do 
30 czerwca 2011r Walnych Zebrań Członków celem przeprowadzenia wyborów zarządów OT na II 
kadencję 

 
 
V. Kolejne czwarte posiedzenie Zarządu choć w niepełnym składzie, odbyło się 16 sierpnia 2011 w obiektach 

Auto Szkoły Macieja Kusińskiego Łódź ul. Inflancka 23. W trakcie obrad: 
� Prezes Stencel poszerzył informacje wcześniej sygnalizowane w korespondencjach e-mail, a dotyczące 

niemoŜności kontaktowania się ze skarbnikiem p. Markiem Wójcikiem, który najwyraźniej począwszy od 
01.06.2011r celowo unika kontaktu, 

� Prezes Stencel poinformował, Ŝe w 8-u oddziałach terenowych { kadencja zarządu OT9 upływa w 2014r) 
przeprowadzono wybory zarządów na II Kadencję 2011 - 2015. W OT4 Słupsk i OT5 Kraków wybory 
przeprowadzono po terminie zakreślonym przez zarząd. 

� przewodniczący SK Maciej Kusi ński  i wiceprzewodniczący Wojciech Musalewski  przedstawili 
zarządowi poziom zaawansowania prac oraz trudności przy rozpatrywaniu sprawy I/SK/2011. 
Poinformowali zarząd  m.in. o tym, Ŝe sprawę rozpatrują, jako dwuwariantową.  
SK orzeczeniem z 12.07.2011 postanowił wykluczyć  pana Krzysztofa Cichackiego z OIGOSK tj. ukarać za 
utrudnianie pracy sądu przy sprawie  I/SK/2011. 
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� Obszernie omówiono sytuację, jaka wystąpiła w OT2 w Toruniu na skutek rezygnacji z członkostwa w 
izbie prezesa kol. Mariana Wypija dokonano wyboru nowego zarządu oddziału, którego prezesem został 
p. Krzysztof Cichacki , który z kolei został wykluczony z OIGOSK przez SK. Z uwagi na złoŜone 
odwołanie do ZD OIGOSK, decyzja o wykluczeniu podlega zawieszeniu.  
Zapoznano się z obszerną korespondencją e-mail prowadzoną z prezesem K. Cichackim i sekretarzem 
R. Jagielskim. 
Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował przebieg WZC OT2 w dniu 30.06.2011, w którym 
uczestniczył posiłkując się fragmentami nagrania przebiegu tego zebrania. 
Zarząd wskazując na konsekwentne, długotrwałe (III.2010 – II.2011) nawoływania p. Ryszarda Zarzy ńskiego do 
swoistego „rokoszu” tj. likwidacji OT2 poprzez masową rezygnację z członkostwa w OIGOSK i utworzenia 
autonomicznego stowarzyszenia w Toruniu, które miałoby ubiegać się o członkostwo w PFSSK – ocenił je 
jednoznacznie negatywnie, bo stanowią one wręcz „definicyjne” ignorowanie obowiązku członkowskiego , o którym 
mowa w art. 7 ust.14 lit. b) statutu i jest jaskrawym działaniem na szkodę OIGOSK. 

� Celem wykreowania podstaw prawnych niezbędnych dla egzekwowania informacji od zarządów OT oraz dla 
zapewnienia zarządowi OIGOSK moŜliwości skutecznego realizowania statutowej kompetencji nadzorowania 
i koordynowania działalności zarządów oddziałów terenowych izby, zarząd jednogłośnie pojął uchwałę 
 Z-11/VIII/2011 w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych 

� Prezes Stencel poinformował o decyzji zarządu OT1 o zorganizowaniu spotkania integracyjno-szkoleniowego 
członków OT1 w Dźwirzynie 02-04.09.2011 w ramach którego odbędzie się seminarium szkoleniowe nt.  ustawa z 
05.01.2011r o kierujących pojazdami - najistotniejsze zmiany uregulowań dotyczących funkcjonowania osk, wymogi i 
obowiązki instruktorów. W spotkaniu mogą uczestniczyć członkowie z pozostałych OT 

� Zarząd zaakceptował wysłany przez prezesa Stencla e-mail 15.08.2011 harmonogram redagowania i nadsyłania 
tekstów artykułów do opublikowania w miesięczniku Szkoła Jazdy 

� Zapoznano się z dyscypliną opłacania składek członkowskich 
� rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o wpis na listę wykładowców OIGOSK. Całościowo lista   zawiera 

   nazwiska 91 osób, 
� przyjęto 2 nowych członków,  
� na wniosek zainteresowanych zmieniono status członkowski 2 osób zwyczajny � wspierający, 
� zdecydowano o skreśleniu 2 osób z listy członków,  
� Wobec stwierdzenia, Ŝe nie jest spełniony wymóg członkostwa określony w §1 ust.4. lit. a) Uchwały nr  

Z – 10/I/2011, na podstawie przepisu §1 ust.9. lit. b) w/w uchwały - zdecydowano o skreśleniu 2 osób 
 z Listy Wykładowców OIGOSK. Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 45 osób  (47-2) 

� Zaakceptowano lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla w oparciu o wcześniejsze 
upowaŜnienie zarządu  

� wiceprezes  Z. Popławski zrelacjonował przebieg posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury nt. 
poselskiego / PiS/ projektu zmiany ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami.  
Posiedzenie odbyło się w dniu 27 lipca 2011r . Projekt zmiany ustawy dotyczył:  
kryteriów ośrodków spełniających dodatkowe wymagania, szkolenia przez  Internet tzw. e-learnig, 
moŜliwości zdawania egzaminów samochodem osk.  
Po przedstawieniu projektu i uzasadnieniu przez posłów PiS przeprowadzono krótką dyskusję, po której 
przewodniczący Rynasiewicz zarządził głosowanie w efekcie którego projekt skierowano do dalszych 
prac w podkomisji stałej i następnie zamknął obrady 

 
 

VI. Piąte w 2011r posiedzenie Zarządu OIGOSK połączone z obradami jego Kolegium Doradczego  (VI) 
odbyło się 14 października 2011  w Hotelu MONET Łysomice k. Torunia): 

1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas   - wiceprezes, 
4. Marek Wójcik   - skarbnik - nieobecny, 
5. Krzysztof Cichacki  prezes OT 2 
6. Katarzyna Szambelan  prezes OT 4 – nieobecna, 
7. Jerzy  Wojtanowicz  prezes OT 5 
8. Wojciech Musalewski   prezes OT 6 
9. Eugeniusz   Kubiś   prezes OT 7, z upowaŜnienia Waldemar Sacharuk 
10. Adam   Próchnicki   prezes OT 8 
11. Edmund   Zarzycki   prezes OT 9 
12. Tomasz  Mróz    przewodniczący  KR  
13. Maciej Kusiński   przewodniczący SK 

 

• prezesi OT (z wyjątkiem OT4 Słupsk i OT7 Zielona G) zaprezentowali sprawozdania z działalności za 
okres I – IX. 2011r 

• przedstawiono informację o realizacji uchwały IV ZD 19.03.2011. zobowiązującej zarząd do działań 
zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.   
Prezesi Stencel i Popławski zrelacjonowali przebieg spotkań i wskazali na konkretne działania 

• zaprezentowano informację o składzie zarządów OT oraz o fluktuacji członkowskiej 
• przedstawiono informację  o liczbie (26 narastająco), efektach i zaawansowaniu sądowo-komorniczych 

procedur roszczeniowo-egzekucyjnych wierzytelności OIGOSK 
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• Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich. 
Prezes Stencel zaapelował do prezesów OT o wzmoŜenie działań mających na celu max poprawę dyscypliny 
opłacania składek, szczególnie, ze zbliŜa się koniec roku obrachunkowego 

• zaprezentowano aktualne limity wydatków poszczególnych OT w rachunku narastającym. 
• przyjęcie w poczet członków (2), 
• rozpatrzono wnioski i zdecydowano o wpisie na Listę wykładowców OIGOSK 7 osób. Stan listy po 

skreśleniach: 52 osoby ( 45 + 7) 
• szczegółowo przeanalizowano zadłuŜenie składkowe, w efekcie 1 osobę skreślono z listy członków z 

powodu znacznych zaległości składkowych, a do 17 postanowiono wystosować wezwania do zapłaty z 
ostrzeŜeniem pozwu sądowego w razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu  

• przeanalizowano wykonanie preliminarza finansowego na 2011R –m zdecydowano o jego modyfikacji, w skutek 
czego przychody powiększono o kwotę 20 000 PLN, a wydatki obniŜono o 10 000 PLN. 

• W efekcie doświadczeń przy prowadzeniu sprawy I/SK/2011 postanowiono o zredagowaniu propozycji 
zmian w statucie i regulaminie SK, mających stworzyć moŜliwość: 

1) Ŝądania wniesienia wpisowe od pozwu do SK,  
2) zasądzenia kosztów sądowych (aktualnie ok. 1100 PLN dot. I/SK/2011), 
3) prowadzenia przez SK uzgodnień za pośrednictwem poczty elektronicznej 
4) inne zmiany w Regulaminie SK na podstawie doświadczeń przy prowadzeniu sprawy I/SK/2011 

 

• Szczegółowo przeanalizowano rozliczenie się z pobranych certyfikatów członkostwa, naklejek z logo i 
znaczków (pinsów) z logo OIGOSK. 
Zdecydowano o wezwaniu do rozliczenia w terminie do 30.12.2011r n/w osoby: 
Tadeusz Szewczyk  OT5 Kraków, 
Waldemar Pietraszewski  OT7 Zielona G. 
Adam Próchnicki  OT8 Siedlce 

• zaakceptowano lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla w oparciu o wcześniejsze 
upowaŜnienie zarządu  

• wstępnie zdecydowano o organizowaniu uroczystości jubileuszu 5-lecia przy okazji VZD OIGOSK 
 

Przedstawione powyŜej opisy posiedzeń zarządu są jedynie kwintesencją ustaleń, podjętych decyzji. 
Szczegółowe zapisy zdarzeń i przebieg posiedzeń zarządu są zamieszczone w stosownych protokółach, 
przechowywanych w dokumentacji OIGOSK oraz publikowanych na stronie  http://www.izbaosk.eu   

 
VII. 15 października 2011r  w Hotelu Monet Łysomice zorganizowano 9 seminarium szkoleniowe nt. 

najnowszych i najistotniejszych zmian przepisów, którymi bezpośrednio zainteresowane są ośrodki 
szkolenia kierowców i ośrodki szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy. W seminarium 
uczestniczyło  40 osób. 

 
VIII.  Liczebno ść korespondencji zredagowanej przez prezesa Stencla 
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IX. Efekty postępowań egzekucyjno – roszczeniowych wierzytelności OIGOSK (stan na 31.12.2011).   

 

 L. pozwów roszczenie zapłacono zapł / roszcz. 

2008 1 590,00 590,00 100,00% 

2009 2 1171,78 388,95 33,19% 

2010 7 3806,61 3322,17 87,27% 

2011 17 7693,44 4705,82 61,17% 

Ogółem 27 13261,83 9006,94 67,92% 

 
X. Realizacja uchwały IV ZD 19.03.2011. zobowiązującej zarząd do działań zmierzających do nowelizacji 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.   
 

13.04.2011r  na prośbę mec. M. Łydki ( reprezentującego KIEROWCA.PL) przekazano materiały dotyczące 
samochodów uŜywanych do egzaminowania w Europie tj. materiał uzasadniający projekt  zm. ustawy  o 
kierujących pojazdami (patrz poniŜszy e-mail). 

 

28.04.2011r  wiceprezes Popławski uczestniczył w spotkaniu w Sejmie z posłami PiS, które obszernie zrelacjonował. 
 

27.07.2011r  wiceprezes Popławski uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury [INF] rozpatrującej 
poselski ( 58 posłów PiS) projekt zm. ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami (druk nr 4416):  
e-learning dla wszystkich; SuperOSK na poszczególne kat pr. j; samochód osk na egzaminie. 

 
From: Tadeusz Sobotka [mailto:tadeuszsotas@op.pl]  
Sent: Friday, February 17, 2012  3:00 PM 
To: Tadeusz Sobotka 
Subject: Wysyłanie wiadomości e-mail: LIST OTWARTY, Imię i nazwisko instruktora 
 

    Witam serdecznie Kolegów INSTRUKTORÓW oraz właścicieli SZKÓŁ NAUKI JAZDY !!!!!!!!!!!!!! 
 

 Szanowni koledzy został napisany list otwarty do Pana Ministra Sławomira NOWAK ,poruszający trzy kwestie które uwaŜamy Ŝe 
mocno interesują nasze środowisko w porozumieniu i za zgodą Prezesa OIGOSK, OT6 Gdańsk oraz POMORSKIE STWARZYSZENIE 
INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY. 
  

List porusza trzy zagadnienia: 
1.egzaminu wewnętrznego 
2.samochodów uŜywanych do szkolenia i egzaminowani 3.zagwarantowania minimalnej ceny za kurs 
 
From:  AKCES [mailto:biuro@akces.bialystok.pl]  
Sent:  Friday, February 03, 2012  5:17 PM 
To:  oigosk@izbaosk.eu 
Subject:  Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku 
 
 
 Oddziały Terenowe OIGOSK 

 
Podstawowym ogniwem struktury organizacyjnej jest Oddział Terenowy.  

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2011r) w OIGOSK funkcjonowało 9 n/w oddziałów: 
   

  2007R 2008R 2009R 2010R 2011R 

1 Oddział KOSZALIN  86 96 113 
106 96 

2 Oddział TORUŃ 31 42 39 
34 23 

3 Oddział ŁÓDŹ 32 33 32 
38 42 

4 Oddział SŁUPSK  26 21 17 
14 14 

5 Oddział KRAKÓW  16 15 19 
20 19 

6 Oddział GDAŃSK 11 17 19 
21 26 

7 Oddział ZIELONA G  13 27 25 
19 16 

8 Oddział SIEDLCE 13 14 14 
14 16 

9 Oddział Głogów  0 0 0 
15 12 

 
OGÓŁEM 228 265 278 281 264 

 
Zwyczajnych 191 217 228 236 215 
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W związku z zakończeniem I kadencji władz, stosownie do art. 32 ust.1 w związku z art. 10 ust.1 statutu w 
8 - u oddziałach terenowych { kadencja zarządu OT9 upływa w 2014r} przeprowadzono wybory zarządów na 
II Kadencję 2011 - 2015.  

 

OT1 Koszalin 21.05.2011 
OT2 Łód ź 13.04.2011 
OT3 Toruń 30.06.2011 
OT4 Słupsk 02.07.2011 
OT5 Kraków 09.08.2011 
OT6 Gdańsk 20.04.2011 
OT7 Zielona G 18.06.2011 
OT8 Siedlce 10.05.2011 

 
OT 1 w Koszalinie   

Posiedzenia zarządu 
lp. data miejsce krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 11.02.2011r Koszalin 

• Analiza dyscypliny opłacania składek członkowskich,  
• sprawy członkowskie;  
• Logistyka i projekt porządku obrad WZC OT1 21-05-2011.  

2 06.06.2011r Koszalin 

• Sytuacja członkowska  
• Dyscyplina opłacania składek członkowskich 
• Omówienie zorganizowania i ewentualne zaplanowanie imprezy integracyjnej ( ref wiceprezes Giętkowski). 
• Zagospodarowanie majątku ( zakup działki pod plac) 

3 08.07.2011r Koszalin 
• Decyzja o miejscu wrześniowej imprezy integracyjnej i kwotach odpłatności, programie itp. 
• Decyzja o przystąpieniu do licytacji nieruchomości gruntowej organizowanej przez komornika SR Koszalin 

Sylwię Szczepaniak  

4 23.09.2011r Koszalin 

• Decyzja o kontynuowaniu zapoczątkowanego w 2009r rankingu instruktorów oraz zorganizowanie uroczystości 
wręczenia wyróŜnień zakończonej balem instruktora w CKW „SOLARIS” Łazy 26.11.2011r 

• Określenie stopnia zaangaŜowania funduszy OT1 i odpłatności 
• sprawy bieŜące 

5 25.10.2011r Koszalin 

• Ostateczne przyjęcie kryteriów róŜnicujących III Rankingu Instruktorów edycja 2011r  
• 26112011: Uroczystość wręczenia wyróŜnień instruktorom –rozszerzono  o seminarium szkoleniowe pt. 

koszalińskie skrzyŜowania 
• Omówienie i stanowisko zarządu wobec pisma dyr. ZORD znak ZORD.014.3147.2011 z 18.10.2011 
• Informacja o aktualnej sytuacji członkowskiej oraz dyscyplinie opłacania składek członkowskich  
• Dyskutowano organizację pracy w ZORD K-lin 

6 21.12.2011r Koszalin 

• Sprawy członkowskie, informacja o fluktuacji itp.  

• Dyscyplina opłacania składek w OT1 za okres I - XII. 

• Podsumowanie  rankingu i uroczystości uhonorowania, wyróŜnienia najlepszych instruktorów zorganizowanej w 
Łazach 26.11.2011  

• Decyzja zorganizowania WZC OT1 18.02.2012r oraz projekt porządku obrad 

• Spotkanie „opłatkowe” z gośćmi: dyr. ZORD E. Romanów ; przedstawiciel „Mojsiuk Motor ” Stare Bielice 
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Zebrania Członków OT1 

lp. data miejsce obecnych 
w tym 

członków krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 22.01.2011r. UM 
Koszalin 36 36 

• Odwołanie z zarządu OT1 M. Rynio  i wybór T. Mazura;  
• wybór 17 + 5 rezerw. Delegatów OT1 na IV ZD 19.03.2011 w 

Ciechocinku;  
• sprawozdania z działalności i skarbnika. 
• Gośćmi byli przedstawiciele ZORD K-lin ( L. Bazylak i T. 

Kozłowski) oraz inŜ. K. Kiniorski z ZDM 

2 21.05.2011r UM 
Koszalin 58 58 

• W związku z upływem kadencji uchwalono absolutorium dla 
ustępującego zarządu OT1,  

• tajne wybory prezesa ( ponownie R. Stencel) a następnie 
pozostałych członków zarządu.  

• Gośćmi byli przedstawiciele dealera PEUGEOT Mojsiuk Motor 
sp. j. Stare Bielice 

 
OT1.1  Zarząd OT nr1 OIGOSK w Ośrodku Wypoczynkowym „BISPOL ” Dźwirzyno 02-04 września 2011r zorganizował 

spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla członków OT1. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób w tym 18 członków z OT1 Koszalin ; 5 członków z OT2 Toruń;  
5 członków z OT3 Łód ź; 1 członek z OT5 Kraków; 1  członek z OT6 Gdańsk  
W pełni zrealizowano zaplanowany atrakcyjny program spotkania. 
 

Multimedialna prezentacja wybranych przepisów ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami istotnie przybliŜyła 
uczestnikom seminarium szkoleniowego nowe regulacje dotyczące instruktorów, działalności osk i egzaminowania oraz 
obowiązków po wejściu ustawy w Ŝycie tj. 11.02.2012r 
 

PrzeŜycia i doznania wyniesione z symulatorów na pewno długo pozostaną w pamięci!  
WraŜenia te będą równieŜ przekazywane uczestnikom kursów na prawo jazdy, z podkreśleniem szczególnie 
potencjalnie tragicznych konsekwencji nie uŜywania pasów bezpieczeństwa czy jazdy po uŜyciu alkoholu. 
Doznania w symulatorze dachowania i na fotelu zderzeniowym były moŜliwe dzięki udostępnieniu tych urządzeń w 
efekcie przychylności dyrektorów: Cezarego Tkaczyka i Eugeniusza Romanowa  
 

Decyzją pani Agnieszki Mojsiuk  z firmy MOJSIUK MOTOR sp. j Stare Bielice, koszalińskiego koncesjonariusza marki 
PEUGEOT i członka wspierającego OIGOSK udostępniono samochód Peugeot 207 do realizacji pkt. programu jazdy 
pod nadzorem instruktora w Alkogooglach symulujących upośledzenie zmysłów po uŜyciu alkoholu. 
 

Wieczorem zorganizowano kolację przy muzyce zespołu, a na koniec następnego dnia ognisko integracyjne. 
 
OT1.2  Zarząd OT1 zorganizował III edycję Rankingu Instruktorów Nauki Jazdy. 26.11.2011r w CKW „SOLARIS” Łazy 

odbyła się uroczystość wręczenia wyróŜnień.  
Zredagowano i wręczono w antyramach 23 dyplomy  wyróŜnionym instruktorom za miejsca 1-3 w 
poszczególnych kat. pr. jazdy w tym 5 w klasyfikacji generalnej Instruktor Universal. 
Ufundowano trofeum szklane dla instruktora Edwarda Kozakowskiego  za I miejsce w kat. B (105,01)  
Ufundowano puchar dla Rafała Świętonia  II miejsce Uniwersal (118,01)  
Staraniem prezesa Stencla n/w starostowie pozytywnie rozpatrzyli wnioski o wyróŜnienie „swoich” instruktorów: 

• Starosta Białogardzki  
• Starosta Koszaliński 
• Starosta Sławieński 
• Starosta Szczecinecki 

W uroczystości wręczania wyróŜnień uczestniczyło ok. 40 osób 
 

OT1.3  po uroczystościach wręczenia wyróŜnień instruktorom odbyło się  seminarium szkoleniowe  
 pt.  „koszalińskie skrzyŜowania –  jak uczymy?  Jak oceniają na egzaminach?”. 
Wieczorem odbył się Bal Instruktora Nauki Jazdy, w którym uczestniczyły 33 osoby. 
 

OT 2 w Toruniu   
 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń zarządu i 7 zebrań oddziału. Na pierwszym, wobec 
rezygnacji Ryszarda Zarzyńskiego z funkcji prezesa, w wyniku wyborów kol. Marian Wypij objął kierownictwo 
zarządu oddziału. Zmianie uległ adres siedziby OT. Spotkania odbywały się interwencyjnie w zaleŜności od ilości 
i waŜności spraw wymagających załatwienia. Kontakty zarządu oddziału odbywały się za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. W minionym roku nastąpił wyraźny spadek liczebności członków oddziału. Na 
wszystkich zebraniach poruszany był problem dyscypliny opłacania składek. Niski wskaźnik wpłat wynika z 
wliczania do  
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OT 3 w Łodzi  
Posiedzenia zarządu OT3 

lp. data miejsce krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1. 07.02.2011r Łódź 

Przygotowanie porządku zebrania członków III oddziału OIGOSK. 
Wobec faktu słabej dyscypliny w opłacaniu składek(III oddział zajmuje dopiero 5 miejsce na 
dziewięć oddziałów) zobowiązano skarbnika do skuteczniejszego oddziaływania na tych którzy się 
opóźniają. Jest to tym bardziej waŜne Ŝe na ostatnim zebraniu zarządu OIGOSK podjęto uchwałę 
o podwyŜszeniu do 45% udziału oddziału w składkach.  

2. 13.04.2011r Łódź Przygotowanie porządku zebrania członków III oddziału OIGOSK 

3. 13.07.2011r Łódź 
Przygotowanie porządku zebrania członków III oddziału OIGOSK. 
Spotkanie z członkiem zarządu Stowarzyszenia Instruktorów w Łodzi w sprawie wprowadzenia 
przez Urzad Marszałkowski w Łodzi zmian w kryteriach wykonywania zadań egzaminacyjnych. 

4. 03.11.2011r Łódź Przygotowanie porządku zebrania członków III oddziału OIGOSK 

 
Zebrania Członków OT3 

lp. data miejsce obecnych 
w tym 

członków krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1. 07.02.2011r Łódź 26 26 

W dyskusji na temat Ustawy o kierujących pojazdami która została podpisana 
przez Prezydenta RP, zebrani uznali Ŝe wiele zapisów spowoduje 
niepotrzebną nikomu biurokrację. Uznali Ŝe zamiast koncentracji na szkoleniu 
kandydatów na kierowców, właściciele osk będą zmuszeni do codziennego 
zajmowania się informacjami i przekazywania ich do starostw. Zobowiązali 
prezesa oddziału do poruszenia na walnym zebraniu OIGOSK sprawy 
moŜliwości kontrolowania osk przez pracowników WORD. 
Wybrano Delegatów na Walne Zebranie OIGOSK. 
Poruszono temat słabej dyscypliny opłacania składek członkowskich. 
Zgłoszono wniosek aby zainwestować wspólnie w budowę i organizację placu 
manewrowego z płytą poślizgową. Pomysł ten nie znalazł jednak poparcia 
większości ze względu zbyt duŜych kosztów.    

2. 13.04.2011r Łódź 24 24 

Zebranie wyborcze. Wybrano nowy zarząd III oddziału OIGOSK w związku z 
upływem kadencji. 
Ponadto w dyskusji członkowie III oddziału w emocjonalnej momentami 
dyskusji zarzucali zarządowi OIGOSK Ŝe uczestnicząc w procedowaniu 
Ustawy o kierujących pojazdami Izba przyczyniła się do uchwalenia 
niekonstytucyjnych zapisów Ustawy w zakresie tzw.”SuperOSK”, braku 
moŜliwości nauki metoda e-learningu i innych. 

3. 13.07.2011r Łódź 33 33 

W zebraniu uczestniczył p.Mariusz Gawlik szef działu obsługi flotowej w 
Toyota AMX w Rzgowie, dealera z którym III oddział współpracuje w zakresie 
zakupu i obsługi samochodów szkoleniowych. Pan Gawlik krótko omówił 
dotychczasowa współpracę z nami i określił plany firmy na przyszłość w 
zakresie dalszej współpracy z WORD oraz III oddziałem OIGOSK. W dyskusji 
zebrani podkreślali Ŝe dalsza współpraca będzie moŜliwa pod warunkiem 
równego traktowania nas i WORD w zakresie cen zakupu nowych 
samochodów. Zwracano równieŜ uwagę na ustawowe umocowanie nas w 
zakresie uczestnictwa w komisji przetargowej od 2012 roku. 
Pan Gawlik zapewnił Ŝe w przypadku wygrania ewentualnego przetargu przez 
f-mę AMX Toyota obecnie eksploatowane przez nas samochody będą 
przyjmowane w rozliczeniu nowych. 
Jeden z zaproszonych gości, członek zarządu Stowarzyszenia Instruktorów 
zabrał głos w sprawie która zbulwersowała środowisko szkoleniowców w 
Łodzi, a dotyczyła wprowadzenia zmian w kryteriach wykonania zadań 
egzaminacyjnych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W tej sprawie przy 
pełnej aprobacie zebranych podjął się on wystosowania pisma z zapytaniem 
do Ministerstwa Infrastruktury. 
Poruszono równieŜ temat sprzedaŜy kursów na prawo jazdy przez 
GROUPON. W tej sprawie zgłoszono wniosek aby sprawę skierować do UKS 
w celu skontrolowania tych firm które weszły we współpracę z GROUPONEM. 
Wniosek większością głosów poparto.  
Prezes podał informację o kontrolach osk prowadzonych przez Izby Skarbowe 
i ZUS na terenie całego kraju.       

4. 03.11.2011r Łódź 38 29 

W zebraniu uczestniczyli: dyrektor WORD w Łodzi p. Łukasz Kucharski  oraz 
egzaminatorzy: pp. Jarosław Czwajda, Sławomir Rutkowski i Jacek Łęgocki. 
Omawiano m.in. sprawę egzaminowania na kat.B1. dyrektor WORD 
zadeklarował iŜ do końca roku egzaminy na te kategorię będą 
przeprowadzane na dotychczasowych zasadach, poniewaŜ sprawa do końca 
nie jest jasna. 
Dyrektor Kucharski objaśnił zmiany w zasadach egzaminowania w przyszłym 
roku w zakresie części teoretycznej, na kat. A w zakresie odpowiedniego stroju 
itp. 
Na zadane z sali pytanie o udział egzaminatorów w ewentualnych kontrolach 
osk, dyrektor wyraził swoja negatywna opinie na temat wyraŜania zgody na 
takie uczestnictwo, tym bardziej Ŝe sami egzaminatorzy nie są tym 
zainteresowani. 
 



Str.12 

 

Dyrektor WORD podał równieŜ wyniki zdawalności za pierwsze półrocze 
2011roku. Zdawalność średnia w obydwu siedzibach wyniosła 27% za 
pierwszym podejściem w zakresie podstawowej kategorii B. 
Na temat planów w zakresie samochodów egzaminacyjnych dyrektor WORD 
zapewnił zebranych Ŝe będzie z półrocznym wyprzedzeniem informował o 
ewentualnej wymianie samochodów czy ogłaszanym przetargu. NajbliŜszy 
przetarg planuje się ogłosić w połowie 2012 roku. Dyrektor poinformował o 
planach pozyskania nowej siedziby WORD. 
W dyskusji na temat egzaminowania zgłoszono wiele uwag i wniosków na 
które odpowiadali egzaminatorzy. Zapewniono wspólnie o potrzebie 
kontynuowania spotkań gdyŜ maja one na celu poprawę zdawalności czym 
zainteresowani sa wszyscy obecni na zebraniu. 
Przedstawiciele nowego członka III oddziału z Jaworzna zaproponowali udział 
w wycieczce do Austrii która planują zorganizować w 2012 roku, oraz 
współpracę w zakresie organizowania obowiązkowych seminariów dla 
instruktorów. 
Zgłoszono wniosek  zorganizowania tradycyjnego spotkania wigilijnego w dniu 
10.12.2011r w którym uczestniczyć będą na koszt III oddziału osoby 
towarzyszące członkom III oddziału. Zarząd zgłosił chęć zaproszenia na to 
spotkanie tradycyjnie juŜ członków Stowarzyszenia Instruktorów w Łodzi. 
Wnioski te przyjęto przez aklamację. 
Podjęto równieŜ temat naliczania podatku od środków transportowych przez 
Urząd Miasta Łodzi.  
Członkowie III oddziału prowadzący szkolenie na kategorie C i D 
zawnioskowali Ŝeby Izba zajęła się tym problemem. Prezes oddziału 
zobowiązał się do poprowadzenia sprawy. 
Zgłoszono jednocześnie wniosek aby Izba zatrudniła adwokata który 
występowałby w sprawach spornych w imieniu członków III oddziału. 

 
W dniu 10.12.2011r zorganizowano spotkanie wigilijne w którym uczestniczyło członków III oddziału wraz z 
osobami towarzyszącymi oraz       gości członków Stowarzyszenia Instruktorów w Łodzi. 
 

OT 4 w Słupsku  
Liczebność członków 1.01.2011 r. 14. 31.12.2011 r.: 14 

W 2011 roku   odbyły się trzy zebrania członków oddziału słupskiego, i cztery posiedzenia 
zarządu oddziału. 

Działania Zarządu oddziału w głównej mierze skupiały się na odbudowaniu zaufania do 
OIGOSK. 

Po wyraŜeniu chęci rezygnacji części osób z członkowstwa w izbie członkowie zarządu starali 
się poprzez rozmowy przekonać członków do nie zrezygnowania i zachęcali do dalszej pracy w izbie. 
Przyniosło do wymierny skutek poniewaŜ Ŝaden z członków izby nie zrezygnował z udziału z członka 
izby.  MoŜna uznać, Ŝe próba reaktywowania oddziału, powiodła się i w przyszłym roku ilość członków 
izby powinna się zwiększyć. 
 W 2011r. staraliśmy się organizować otwarte zebranie na, które zapraliśmy jak największą ilość 
osób. Przedstawialiśmy efekty działalności OIGOSK na terenie kraju i ewentualne wymierne korzyści 
jakie wynikają z bycia członkiem izby. Mam nadzieję, Ŝe podejmowane przez Zarząd działania  
zdecydują o wstąpieniu nowych osób w poczet członków OIGOSK. Podjęte przez nas  działania 
powinny doprowadzić do konsolidacji OSK działających na terenie oddziału w Słupsku. 
 Na zebraniach głównym tematem poruszanym przez uczestników jak i zapraszanych gości były 
problemy związane z planowanym wprowadzenie Ustawy o kierujących pojazdami.  
 
Katarzyna Szambelan 
 
From:  Katarzyna Szambelan [mailto:prawko.szambelan@wp.pl]  
Sent:  Monday, January 30, 2012 6:52 PM 
To:  oigosk@izbaosk.eu 
Subject:   
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OT 5 w Krakowie 
Liczebność członków 1.01.2011 r. 20. 31.12.2011 r.: 19 

 
Posiedzenia zarządu OT5 

lp. data miejsce krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 14.04.2011 MORD Przygotowania do konkursu Małopolski Instruktor Roku 2011 

2 15.09.2011 MORD Planowane zmiany w przepisach 

3 22.12.2011 MORD Planowane zmiany w przepisach 

 
Zebrania Członków OT5 

lp. data miejsce obecnych 
w tym 

członków krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 14.04.2011 MORD 8 8 Sprawy składek członkowskich 

2 24.07.2011 MORD 7 7 Interwencja w sprawie telebimów w MORD 

3 15.09.2011 MORD 10 10 Zakup nowych samochodów przez MORD 

4 22.12.2011 MORD 12 12 Spotkanie typowo świąteczne 

 
 
OT 6 w Gdańsku   

Liczebność członków 1.01.2011 r. 23. 31.12.2011 r.: 26 
 
Posiedzenia zarządu OT6 

lp. data miejsce krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 04.10.2011 Gdańsk 

Omówienie spraw bieŜących, rezygnacja kol Marzeny Biernackiej,  
wybory do zarządu OT6, 
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności, 
Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego prezesa , 
Zgłoszenie kandydatów na prezesa OT6 

 
Zebrania Członków OT6 

lp. data miejsce obecnych w tym 
członków krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 20.04.2011 Gdańsk ? ? 

Wybór nowego prezesa i zarządu OT6  
1. Marzena Biernacka  – Prezes  
2. Wojciech Musalewski – Z-ca Prezesa  
3. Arkadiusz Zukowski – Sekretarz,  
4. Miłosz Cegłowski – Skarbnik. 

2 04.10.2011 Gdańsk 13 10 

Omówienie spraw bieŜących, rezygnacja kol Marzeny 
Biernackiej, wybory do zarządu OT6, 
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności, 
Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego prezesa , 
Zgłoszenie kandydatów na prezesa OT6 
Wybór nowego Prezesa OT6 Wojciech Musalewski  
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OT 7 w Zielonej Górze -   

 

From:  MOTOREX [mailto:biuro@motorex.strefa.pl]  
Sent:  Friday, April 13, 2012 7:59 AM 
To:  OIGOSK Koszalin 
 
Liczebność członków  01.01.2011r. 19. 31.12.2011r.: 16 
1. Posiedzenie zarządu OT7 
Posiedzenia zarządu poprzedzały zebrania członków OT. Na ogół omawiano na nich zagadnienia mające być 
przedmiotem zebrania ogólnego. W dniu 28.12.2011 r. zarząd oddziału podjął uchwałę dotyczącą 
sfinansowania ze środków oddziału naleŜności za 86 nalepek z logo OIGOSK pobranych przez kolegę 
Waldemara Pietraszewskiego i rozdysponowanych między członków Izby. 
 

2. Zebrania członków OT7. 
 

 I. 19.02.2011 r. OT7. Obecnych 10 osób, w tym członków Izby 10 osób. W trakcie zebrania wybrano 
delegatów na IV ZD w Ciechocinku. Ponadto ustalono plany działania na rok 2011, uchwalono projekt uchwały 
IV Zjazdu Delegatów dotyczący ustawy o kierujących pojazdami. Omówiono takŜe udział oddziału w 
konkursie „Szkoła OK” prowadzonym przez WORD Zielona Góra 
 II. 18.06.2011r. siedziba OT7. W zebraniu wzięło udział 7 osób plus dwie osoby przez pełnomocnika. 
Dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału. Omówiono aktualną sytuację dotyczącą funkcjonowania OSK w 
skali lokalnej i ogólnopolskiej. Prezes OT zaapelował do zebranych o terminowe opłacanie składek. 
 III. 17.12.2011r. siedziba OT7. W zebraniu wzięło udział 13 członków Izby. Omówiono stan pracy nad 
wdraŜaniem ustawy o kierujących pojazdami. Swoją wiedzą na ten temat podzielił się Naczelnik Wydziału 
Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze. Zebrani podjęli uchwałę – apel do Zarządu Izby o 
podjęcie zdecydowanych działań w kierunku realizacji uchwały IV ZD dotyczącej zmiany ustawy o kierujących 
pojazdami. Skarbnik oddziału zaapelował do zebranych o opłacenie zaległych składek. 
3. Członkowie OT7 biorą regularnie udział w comiesięcznych otwartych spotkaniach z kierownictwem 
WORD w Zielonej Górze. Na spotkaniach poruszane są wszystkie problemy nurtujące nasze środowisko. W 
2011 r. wspieraliśmy inicjatywy zmierzające do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.  
Popierając postulaty Stowarzyszenia KIEROWCA.PL w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami 
zebraliśmy i przekazaliśmy kilkaset podpisów z poparciem dla tej inicjatywy. O wsparcie postulatów zawartych 
takŜe w uchwale IV ZD OIGOSK zwracaliśmy się w formie pisemnej oraz kontaktów osobistych do wszystkich 
parlamentarzystów z ziemi lubuskiej. Zaowocowało to m.in. konkretnymi wystąpieniami posła SLD Jana 
Kochanowskiego, posła PiS Jerzego Materny, senatora PO Stanisława Iwana i posła PSL Józefa Zycha. 
  

OT 8 w Siedlcach –  
Liczebność członków 1.01.2011 r. 15. 31.12.2011 r.: 16 

Posiedzenia zarządu OT6 
lp. data miejsce nr prot. krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 12.01.2011 Siedlce 1/2011 
Rekomendacja przyjęcia w poczet członków OSK RELAX 
sfinansowanie wyjazdu na posiedzenie zarządu dodatkowego członka 
Jerzego Zabielskiego  

2 10.05.2011 Siedlce 2/2011 Zebranie wyborcze 

3 25.11.2011 Siedlce 3/2011 Posiedzenie zarządu na którym podjęto decyzję o zorganizowaniu 
spotkania członków OT 8 z Dyr. WORD 

 
Zebrania Członków OT6 

lp. data miejsce obecnych w tym 
członków krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 21.01,2011 Siedlce 11 11 

Uhonorowanie instruktora p. Piotra Zabielskiego  za zasługi 
dla OIGOSK OT VIII Siedlce w postaci zakupu „Patery” ,oraz 
wykonaniu dodatkowej grawerki koszt około 550 zł ze składek 
członkowskich. 

2 10.05.2011 Siedlce 8 8 

W trakcie zebrania podjęto uchwałę o sfinansowaniu  kosztów 
wyjazdu do Ciechocinka Delegatów  na IV ZD OIGOSK z/s w 
Koszalinie dla Adama Próchnickiego (transport) w kwocie 238 
zł, a takŜe pokrycie kosztów  organizacji zebrania OT8  koszt   
około 200 zł . wg f-ry zakupowej 

3 02.12.2011 Siedlce 18 16 Dyskusja na temat zmian w ustawie o kierujących 
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OT 9 w Głogowie –  
 

Liczebność członków 1.01.2011 r. 15. 31.12.2011 r.: 12 
Zarząd Oddziału zorganizował 3 zebrania ogólne członków oraz 3 posiedzenia zarządu OT. Na zebraniach 
dyskutowano problematykę lokalną oraz relacjonowano przebieg i ustalenia KDZ i ZD OIGOSK. 
 

 
 
Zredagował: Roman Stencel , prezes 


