
Str.1 

 

 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  z Działalności w 2013 R 

 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie  

za okres od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r 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) 
adres siedziby:   75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5 
data wpisu do KRS:  22 marca 2007r 

nr KRS:    0000276855 

REGON:    320335046 

NIP:    669 243 99 55 

Liczba  Członków  OIGOSK: Stan na 31.12.2013r – 226 członków, w tym 47(43+4) wspierających 
 

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2013r ):  

Lp. Nazwisko imię Adres korespondencyjny funkcja 

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

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

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

4 Zenon Giętkowski 75-081 Koszalin  ul. Krakusa i Wandy 12/3 sekretarz 

5 Adam Próchnicki 08-110 Siedlce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 skarbnik 
 

1 listopada 2013r na podstawie §1 ust.4 pkt.7 regulaminu pracy zarządu decyzją prezesa zmieniono osoby pełniące 
funkcję skarbnika i sekretarza. 

 
KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2013 ) 

1 Tomasz  Mróz  Przewodniczący 

2 Zdzisław  Małecki  Wiceprzewodniczący 

3 Jadwiga  Hardek-Szylak   Sekretarz 

4 Wiesław  Kociak  Członek 

5 vacat  Członek 
 

3 listopada 2013r wygasł mandat członka KR p. Mirosława Maracha wskutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji. 

 
SĄD KOLEŻEŃSKI   ( stan na 31.12.2013) 

1 Wacław Ochota Przewodniczący 

2 Wiesław Gugała Wiceprzewodniczący  

3 Jan Gawlik Sekretarz 

4 Marian Kottas  Sędzia 

5 vacat Sędzia 
 

13 sierpnia 2013r wygasł mandat członka SK p. Wiesława Heby wskutek decyzji zarządu o skreśleniu z listy członków. 
 

Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina. 
Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków.  
Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, kryzys w naszej branży zahamował przyrost 
liczebności członków Izby, 31 grudnia: 

2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków,  
2008 roku – 265 członków,  
2009 roku -  278 członków, 
2010 roku -  281 członków, 
2011 roku -  264 członków, 
2012 roku -  265 członków 
2013 rok zamknęliśmy liczbą 226 członków. 
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I. Pierwsze w 2013r posiedzenie Zarządu OIGOSK odbyło się 14 stycznia 2013  
w siedzibie OT3 Łódź ul. Piotrkowska 88 (Auto –Szkoła Zb. Popławski): 

1. Roman Stencel / prezes OT1  - prezes, 
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3  - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas  / wiceprezes OT3  - wiceprezes, 
4. Adam Próchnicki  / prezes OT8  - sekretarz, 
5. Tomasz  Mróz     Przewodniczący  KR  
6. Maciej Kusiński    przewodniczący SK 

 

Tematyka obrad 
1) odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 23.11.2012 prot. Z - 05/11/2012  ,  
2) omówienie kwestii sporządzenia sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2012R, 
3) decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK , 
4) informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT , 
5) informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w 

zakresie poprawy tej dyscypliny , 
6) przyjęcie Preliminarza Finansowego na 2013r i określenie wysokości wsk. limitu wydatków OT w 2013r 
7) informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK , 

8) decyzja  o terminie i miejscu zwołania VI Zebrania Delegatów OIGOSK  

9) przyjęcie projektu porządku obrad VI ZD , 
10) prezentacja wstępnych projektów uchwał  VI ZD  

1. ZDVI – 23/IV/2013 w sprawie zmian statutu 
2. ZDVI – 24/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r 
 

11) Inne. 
a) informacja  o efektach sondażu i liczbie zgłoszeń na wycieczkę integracyjną (pkt. 11 prot. Z-05/11/2012) i podjęcie 

decyzji realizacyjnej. 
b) informacja  o wspólnych działaniach, inicjatywach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk 
c) decyzje w sprawie:  

- aneksu z 31.12.2012 skutkującego rozwiązaniem umowy z WINFOR sp. z o.o. Szczecin  z 02.11.2009 
- umowy z 02.01.2013  z e-Kierowca  sp. z o.o. sp. k. Szczecin  
- oferta Szkoły Jazdy B-eLka Lech Żymierski pośrednictwa w wypełnianiu obowiązków informacyjnych osk wobec  
Starosty nadzorującego. 
- pozostałe 



Str.3 

 

Istotne decyzje: 

1. Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych w 2013R zwiększono do wysokości  0,50 wolumenu 

wpłaconych składek członkowskich pomniejszonego o kwoty wydatkowane na zakup rocznej prenumeraty 
miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy” (SJ).  

 

2. VI Zebranie Delegatów OIGOSK 06 Kwietnia 2013r w Hotelu Monet 87-148 Łysomice. 
 

3. Zdecydowano zorganizować we wrześniu 2013r wyjazd do Turcji oraz przyjęto zasady dofinansowania z 

funduszy w dyspozycji zarządu OIGOSK. 
 

4. Zdecydowano o odmowie podpisania aneksu rozwiązującego umowę OIGOSK – WINFOR z 02.11.2009, gdyż 

w kontekście projektu z 02.01.2013 umowy OIGOSK – e-kierowca sp. z o.o. sp. k. istotnie pogorszyłaby 

się sytuacja OIGOSK w stosunku do warunków dotychczasowych.  
Tym samym zarząd podpisując proponowany aneks naraziłby się na zarzut niegospodarności, trwonienia 
majątku Izby! 

 

II. Drugie w 2013r posiedzenie Zarządu OIGOSK w składzie rozszerzonym o członków Kolegium 

Doradczego odbyło się 05 kwietnia 2013 w Hotelu Monet Łysomice 
 

1. Roman Stencel / prezes OT1  - prezes,  
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes,  
3. Zbigniew Gryglas / wiceprezes OT3 - wiceprezes,  
4. Adam Próchnicki / prezes OT8  - sekretarz,  
5. Krzysztof Cichacki prezes OT2  
6. Katarzyna Szambelan prezes OT 4 - reprezentowana przez pełnomocnika 
7. Jerzy  Wojtanowicz prezes OT 5 - reprezentowany przez pełnomocnika  
8. Janusz Chmielowiec  prezes OT 6  
9. Eugeniusz   Kubiś  prezes OT 7  
10. Edmund   Zarzycki  prezes OT 9  
11. Tomasz  Mróz   Przewodniczący  KR   
12. Wiesław Gugała  wiceprzewodniczący SK  

 

Tematyka obrad 
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 14.01.2013 nr  Z - 01/01/2013 
2.  sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2012  
3. decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym i konsekwencji za uchylanie się od 

opłacania składek członkowskich  
4. informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT  
5. sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych 

działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny  
6. Rozliczenie się ze znaczków ( pinsów ) z logo OIGOSK /  piąte podejście / {ref. prezesi OT }, 
7. Sprawozdanie z przebiegu i ustaleń współpracujących organizacji społecznych środowiska osk za okres 

grudzień 2012 – marzec 2013 oraz prac nad zm. uokp  
8. Przedstawienie projektu porządku obrad VI ZD  
9. Prezentacja projektu uchwały  ZDVI – 23/IV/2013 w sprawie zmian statutu  
10. Prezentacja projektu uchwały  ZDVI – 24/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2012R  
11. Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK  
12. Informacja nt. wycieczki integracyjnej do Turcji  18 - 25 września 2013r  
13. Inne 

 

Istotne decyzje: 

1. Uchwała nr 02 / KDZ / 2013 Kolegium Doradczego Zarządu OIGOSK z/s potępiającą wypowiedzi z 21 marca 
2013  p. Eugeniusza Kubisia dla mediów 

 

2. Przyjęto ostateczny projekt porządku obrad VI ZD OIGOSK 
 

3. Informacja o podpisaniu umowy z organizatorem tj. Biurem Podróży GTI Travel Poland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie na przelot i pobyt 18 - 25 września 2013r  w Hotel Eftalia Holiday Village***** Konakli 
położony ok.18 km od centrum Alanyi, ok. 110 km od lotniska w Antalyi 

 

4. Szczegółowa informacja o zerwaniu przez WINFOR sp. z o.o. Szczecin umowy współpracy z 02.11.2009r   
 

5. zaprzestanie z inicjatywy zarządu OIGOSK współpracy ze Stowarzyszeniem KIEROWCA.PL (uchwała 

Zkoresp-13/III/2013r), na podstawie art.19 ust.1 statutu - apeluje się do zarządów oddziałów terenowych o 
zastosowanie się do w/w uchwał.  
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Ponadto zważywszy na powiązania personalne ( te same osoby: K. Giżycki; R. Matuszak; M. Matuszak; K. 
Ledzion; M. Łydka) są członkami organów reprezentacji  spółek kapitałowych i jednocześnie zarządu St. 
KIEROWCA.PL. 
Zaprzestanie współpracy wyrażone powyższą uchwałą ma zastosowanie również do: 
- uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu stowarzyszenia KIEROWCA.PL;  e-kierowca sp. z o.o. sp. k 
Szczecin w charakterze członka OIGOSK;  
- publikacji w „Szkole Jazdy”  (portal internetowy i wydanie papierowe) sygnowanej w podpisie, autoryzacji 
funkcją lub członkostwem w OIGOSK; Wystąpienie w/w okoliczności tj. nie zastosowanie się do w/w uchwał 
– zarząd Izby będzie traktował jako niesubordynację podlegającą odpowiedzialności, o której mowa w art.7 
ust.14 statutu. 

 

III. Trzecie w 2013r posiedzenie Zarządu odbyło się 16 kwietnia 2013 w Łodzi 
 

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący SK: 
1. Roman Stencel  - prezes,     
2. Zbigniew Popławski  - wiceprezes,     
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes,     
4. Adam Próchnicki  - sekretarz (w formie teletransmisji w czasie rzeczywistym)     
5. Wacław Ochota  - przewodniczący SK     

 
Tematyka obrad 

1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie obraźliwych publicznych wypowiedzi p. Eugeniusza Kubisia , w związku z 

pisemnymi wystąpieniami PFSSK i PIGOSK 

2. Sprawy członkowskie 

3. Decyzja zarządu OIGOSK odnośnie uchwały zarządu OT6 GD z 12.03.2013 w sprawie finansowania uczestnictwa w  

X Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia KIEROWCA.PL 20-21.04.2013 

4. Doprecyzowanie, uzasadnienie przez przewodniczącego KR zaleceń wyszczególnionych w sprawozdaniach z 05 kwietnia 

2013r, dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały o przekroczeniu kompetencji statutowych przez Komisję Rewizyjną. 

5. Prezentacja ustaleń zespołu roboczego MTBiGM 

6. Inne 
 

Istotne decyzje: 

1. Uwzględniając pisemne wystąpienia współpracujących organizacji społecznych PIGOSK i PFSSK oraz wnioski 

z obszernej dyskusji i Uchwałę nr 02 / KDZ / 2013 z 05.04.2013r , którą  Kolegium Doradcze Zarządu uznało za 

szkodliwą dla wizerunku OIGOSK i potępiło kłamliwą, obrażającą wypowiedź p. Eugeniusza Kubisia, a także 

zakłócające obrady VI ZD OIGOSK w dniu 06.04.2013r zachowania p. Kubisia i jego wypowiedzi obrażające 

przewodniczącego prezydium VIZD  - jednogłośnie zdecydowano o wystąpieniu z pozwem do Sądu 

Koleżeńskiego o ukaranie p. Eugeniusza Kubisia.  
 

2. Po wielowątkowej dyskusji nie zaakceptowano (art.19 ust.2 statutu) w/w uchwały zarządu OT6 GD z 
12.03.2013 w sprawie finansowania uczestnictwa w X Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia 
KIEROWCA.PL 20-21.04.2013 

 

3. W efekcie analizy zaleceń KR prezentowanych w sprawozdaniu za 2012r uznano, ze niektóre z nich są nazbyt 
ogólnikowe albo wykraczają poza kompetencje zarządu, dlatego wobec nieobecności przewodniczącego KR 

zdecydowano o wystąpieniu do KR z prośbą o ich doprecyzowanie oraz wskazanie podstaw 

prawnych. 
 

4. Zarząd zaakceptował ofertę Łukasza Łowkiewicza na modernizację witryny internetowej www.izbaosk.eu 
 

5. postanowiono o zorganizowaniu w dniach  24 – 25 maja 2013r 11:00 w Łodzi spotkania przedstawicieli 

oddziałów terenowych OIGOSK i członków Zarządu OIGOSK celem zredagowania postulatów w zakresie zmian 
regulacji prawnych obarczonych artykułowanymi „ułomnościami”, sprzecznościami. 

 

IV. Czwarte w 2013r posiedzenie Zarządu odbyło się 24 maja 2013 w Łodzi 
 

W zebraniu uczestniczyli: 
1. Roman Stencel   - prezes,     
2. Zbigniew Popławski  - wiceprezes,     
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes,     
4. Adam Próchnicki   - sekretarz  
5. Zenon Giętkowski  - skarbnik 
6. Tomasz Mróz  - przewodniczący KR    
7. Wacław Ochota  - przewodniczący SK     

http://www.izbaosk.eu/
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Tematyka obrad 
1. Zapoznanie z opinią prawną  nt. zasadności i ewentualnych roszczeń związanych z zerwaniem przez WINFOR sp. z o.o. 

Szczecin w trybie natychmiastowym tj. z dniem 25 styczeń 2013r umowy współpracy z 02.11.2009r 

2. Publikacje, wypowiedzi dla portalu internetowego i miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy wydawanego przez  

e-kierowca sp. z o.o. sp. k. Szczecin 

3. Decyzja w sprawie finansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w „zwiedzaniu pałaców łódzkich fabrykantów” dnia 

25.05.2013 

4. Działalność Super OSK D. Śmiarowski Gdańsk oraz problematyka 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego 

5. Stanowisko wobec braku odpowiedzi PFSSK na e-mail z 22 kwietnia 2013r w sprawie wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha 

Szemetyłło nt. likwidacji e-learningu 

6. Sprawy członkowskie 

7. Inne 
 

Istotne decyzje: 

1. Stosownie do sugestii wyrażonej w opinii prawnej, Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w 
Szczecinie z wnioskiem o zawezwanie Winfor sp. z o.o. i e-kierowca sp. z o.o. sp. k. do próby ugodowej w 
sprawie o zapłatę. 

 

2. Na spotkaniu roboczym kol. Tadeusz Sobotka między innymi podniósł problem działalności  i aktywności 
gdańskiego OSKsdw Ośrodek Szkolenia Kierowców D. Śmiarowski w zakresie organizowania 3- dniowych 
warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy. Okazuje się, że w/w OSKsdw intensywnie 
rozmnaża się tworząc sieć oddziałów w oparciu o umowy cywilno-prawne z poszczególnymi osk, w tym i 
członkami OIGOSK 

 

3. Wskazując na zagrożenia związane z nie zastosowaniem się do wymogu art. 26 ust.9 uokp Zarząd zamierza: 
 

 ostrzec członków przed potencjalnymi kłopotami, perturbacjami w razie uczestnictwa w 3- dniowych warsztatach 
realizowanych w infrastrukturze zlokalizowanej poza powiatem, w którym OSKsdw został zgłoszony do rejestru 
przedsiębiorców oraz poza powiatem sąsiednim. 

 

 Wystąpić do Prezydenta Miasta Gdańsk z wnioskiem o skontrolowanie OSKsdw D. Śmiarowski w zakresie zgodności 
z uokp prowadzenia szkoleń w oddziałach o lokalizacji nie spełniającej wymogu art. 26 ust.9. 
 

 Reagować w tym i poprzez zawiadamianie stosownych organów o każdym przejawie albo próbie „obchodzenia” 
przepisów regulujących prowadzenie 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców, o 
których mowa w art.35 ust.6 uokp. 
 

 Przed realizacją w/w postanowiono zwrócić się o opinię do prezesów Oddziałów Terenowych. 
 

4. Analizowano brak reakcji organów PFSSK na publikację W. Szemetyłło kwestionującą stanowisko zespołu 
roboczego w sprawie likwidacji e-learningu do szkolenia kandydatów na kierowców. W efekcie postanowiono 
zwrócić się do prezesa Szymańskiego o  zajęcie wyczerpującego stanowiska. 

 

V. 17.04.2013r  zarząd spotkał się w WORD Łódź z wybranym 18 marca 2013r nowym prezesem KSD 

WORD p. Łukaszem Kucharskim 
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W trwającej ponad godzinę szczerej i przyjaznej rozmowie poruszaliśmy aktualne problemy osk i WORD. 
Na pytanie wprost Prezes Kucharski oświadczył, że osobiście nie jest przeciwny postulatowi środowisk osk 

dotyczącego wprowadzenia do uokp regulacji prawnej umożliwiającej prowadzenie państwowych egzaminów 

praktycznych na prawo jazdy wszystkich kat. również pojazdami osk. 

Dzisiaj nie ma oficjalnego stanowiska zarządu KSD WORD w tej sprawie, ale raczej nie przewiduje kampanii 

wymierzonej przeciwko temu postulatowi. 

Wręcz przeciwnie w okolicznościach uchwalenia zmiany uokp skutkującej możliwością tworzenia miejsc 
egzaminowania w tzw. miastach prezydenckich – prowadzenie egzaminów pojazdami osk będzie wręcz 
nieodzowne! 

Link do przebiegu procesu legislacji w/w projektu ustawy druk nr 1035 

 http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6DBB62317D89C423C1257AEE004770F9 
Senackie Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na 
posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2013r odrzuciła ustawę uchwaloną przez Sejm prawie jednogłośnie, 

bo Głosowało - 440  Za - 437  Przeciw - 1  Wstrzymało się - 2 
 
 

VI. Piąte w 2013r posiedzenie Zarządu odbyło się 13 sierpnia 2013 w Łodzi 
 

W zebraniu uczestniczyli: 
1. Roman Stencel   - prezes,     
2. Zbigniew Popławski  - wiceprezes,     
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes,     
4. Adam Próchnicki   - sekretarz  
5. Zenon Giętkowski  - skarbnik 
6. Tomasz Mróz  - przewodniczący KR    
7. Wacław Ochota  - przewodniczący SK     

 
Tematyka obrad 
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 24.05.2013 prot. Z - 04/05/2013 {ref. sekretarz Próchnicki §3 

ust.3 pkt.1 regulaminu },  
2. informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel }, 
3. informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie 

poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Giętkowski },  
4. Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }  

- przyjęcia w poczet członków, 
- przekształcenie statusu członkowskiego,  
- skreślenia z listy członków,  
- skreślenia z Listy Wykładowców OIGOSK,  

5. dyskusja nad poprawą efektywności pracy zarządu { ref. prezes Stencel }, 
6. dyskusja i decyzje dotyczące zaangażowania się OIGOSK w organizowanie 3 dniowych warsztatów doskonalenia 

zawodowego instruktorów { ref. prezes Stencel }, 
7. dyskusja i przyjęcie kierunkowych działań mających na celu zmobilizowanie MTBiGM oraz parlamentarzystów do 

rozpoczęcia procesu legislacyjnego zmian w uokp  { ref. prezes Stencel i Popławski }, 
8. Inne. 
• informacja  o zaproszeniu prezesa na Konferencję Szkoleniową PIGOSK 6 – 8 września 2013 w Smardzewicach Centrum 

„MOLO” nad zalewem Sulejowskim. 
• informacja  o wspólnych działaniach, inicjatywach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk  

{ ref. wiceprezes Popławski} 
• informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel } 
• Pozostałe: 

-odniesienie się do pytań, wystąpień zarządu OT6 Gdańsk i poszczególnych jego członków. 
-problematyka treści publikowanych na stronie internetowej OT6 na facebooku: 
https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-IZBA-Gospodarcza-OSK-Gda%C5%84sk/371289119567105?hc_location=timeline  

 

Istotne decyzje: 

1. W efekcie przeglądu składów osobowych zarządów OT w trybie art. 19 ust.1 statutu zobowiązano zarządy 

oddziałów terenowych, w szczególności prezesów n/w OT: 

OT2 w Toruniu 

OT4 w Słupsku 

OT6 w Gdańsku 

OT7 w Zielonej Górze 
 

aby w terminie do 30 września 2013r podjęli stosowne działania skutkujące dostosowaniem ich składów 

osobowych do wymogów  statutowych vide art. 32 statutu. 
 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6DBB62317D89C423C1257AEE004770F9
https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-IZBA-Gospodarcza-OSK-Gda%C5%84sk/371289119567105?hc_location=timeline
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2. Skarbnik Z. Giętkowski poinformował, że w czerwcu br. wysłał e-mail ponad 40 wezwań do zapłaty 

zaległych składek członkowskich . Wobec „kiepskiego” odzewu – 15, 17 i 26 lipca br. wysłał  listami 

poleconymi 56 wezwań do zapłaty. Tylko ok. 40% wezwanych uregulowało zaległości składkowe jednak 

nie wszyscy wpłacili należności uboczne ( odsetki, opł. za wezwania). 

Po szczegółowej analizie większością głosów zdecydowano o skreśleniu 30 osób z listy członków 

OIGOSK. 
 

3. Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 

16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono 9 osób z Listy Wykładowców 

OIGOSK 
 

4. Zarząd na wniosek zwolnił skarbnika z odpowiedzialności za dyspozycje przelewów  z  r-ku bankowego. 
 

5. Przyjęto zasady współorganizowania i dofinansowywania z funduszy OIGOSK uczestnictwa członków w  

3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców, o których mowa 

w art. 35 ust.6 uokp. 
 

6. przyjęcie kierunkowych działań mających na celu zmobilizowanie MTBiGM oraz parlamentarzystów do 

rozpoczęcia procesu legislacyjnego zmian w uokp. 
 

7. Przedyskutowano i przyjęto tezy odpowiedzi na pytania, wystąpienia zarządu OT6 Gdańsk i 

poszczególnych jego członków. 
 

8. Teksty publikowane na witrynie internetowej facebook OT6 sygnowane wprowadzającą w błąd nazwą 

„„Ogólnopolska IZBA Gospodarcza OSK Gdańsk"” 
Zawierające treści szkalujące oraz bezpardonowo atakujące liderów organizacji społecznych środowiska osk, 
w tym i aktualnych prezesów OIGOSK. Liczne linki do portalu www.szkola-jazdy.pl  
 

Zarząd OIGOSK interpretuje jako świadomą, prowokacyjną niesubordynację! 

Wskazując na powyższe, na podstawie art.19 ust.1 statutu Zarząd Izby domaga się niezwłocznego 

usunięcia z witryny internetowej facebook OT6 artykułów i materiałów szkalujących członków legalnego 

zarządu Izby oraz linków do innych witryn czy portali publikujących takie materiały, w szczególności do portalu 
www.szkola-jazdy.pl. 
Prezentowania na tej witrynie nazwy określonej w art. 32 ust.7 statutu i zgodnej z nazwą wyszczególnioną w 

rejestrach KRS oraz REGON, tj. „Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie Oddział 

Terenowy nr 6 w Gdańsku”  
 

Nie zastosowanie się do powyższego żądania w terminie do 26 sierpnia br. będzie skutkować podjęciem 
działań mających na celu wyegzekwowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi w OIGOSK regulacjami 
prawnymi. 
 

VII. Szóste w 2013r posiedzenie Zarządu OIGOSK w składzie rozszerzonym o członków Kolegium 

Doradczego odbyło się 05 października 2013 w Hotelu Amazonka Ciechocinek 
 

1. Roman Stencel / prezes OT1  - prezes,  
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes,  
3. Zbigniew Gryglas / wiceprezes OT3 - wiceprezes,  
4. Adam Próchnicki / prezes OT8  - sekretarz, 
5. Zenon Giętkowski / wiceprezes OT1 - skarbnik,  
6. Krzysztof Cichacki prezes OT2  
7. Katarzyna Szambelan prezes OT 4 - reprezentowana przez pełnomocnika 
8. Jerzy  Wojtanowicz prezes OT 5  
9. Janusz Chmielowiec  prezes OT 6  
10. Maciej Perek   wiceprezes OT 7  
11. Edmund   Zarzycki  prezes OT 9  
12. Tomasz  Mróz   Przewodniczący  KR   
13. Wacław Gugała  przewodniczący SK  

 

Tematyka obrad 
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 13.08.2013 nr   Z - 05/08/2013 {ref. sekretarz Próchnicki},  
2. dyskusja i konkluzje odnośnie napastliwych w stosunku do zarządu OIGOSK publikacji, apeli, wniosków i wystąpień, 
3. sprawozdanie z obrad tzw. zespołu roboczego pracującego nad zm. uokp, ustalenia współpracujących organizacji 

społecznych środowiska osk za okres kwiecień - wrzesień 2013 {ref. prezesi Stencel i Popławski}, 
4. problematyka i decyzje odnośnie form i metod działań w związku z brakiem realizacji postulatów organizacji społecznych 

środowiska osk w zakresie niezbędnych zm. uokp i rozporządzeń {ref. prezesi Stencel i Popławski}, 

https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-IZBA-Gospodarcza-OSK-Gda%C5%84sk/371289119567105?hc_location=timeline
http://www.szkola-jazdy.pl/
http://www.szkola-jazdy.pl/
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5. Informacja o zrealizowaniu i organizowaniu 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów,  
6. decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel i skarbnik Giętkowski} 
7. informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT, ocena stopnia realizacji decyzji zarządu z 13.08.2013r - 

ewentualne konsekwencje {ref. prezes Stencel }, 
8. informacja skarbnika o limitach wydatków OT, dyscyplinie opłacania składek członkowskich   {ref. skarbnik Giętkowski }, 
9. modyfikacja preliminarza finansowego na 2013R { ref. prezes Stencel}, 
10. konsekwencje  niedopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w uchwale  Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011, 
11. Inne  

 

Istotne decyzje: 

1. w wypowiedziach wskazywano na szkodliwość dla postrzegania, wizerunku oraz perspektywicznego interesu 
OIGOSK, praktykowane przez p. Kubisia i Chmielowca upublicznianie problematyki wewnątrzorganizacyjnej. 
Albowiem do czasu zbadania przez KR – artykułowane zarzuty są tylko insynuacjami i podejrzeniami. 
Zdecydowanie, bezkompromisowo z oburzeniem potępiano wykorzystywanie w sporach argumentów ze sfery 

prywatno – osobistej, do których „sięga” we wnioskach p. Chmielowiec. 

Janusz Szambelan z OT4 Słupsk studził negatywne emocje i apelował o skoncentrowanie się na 
rozwiązywaniu aktualnych problemów środowiska osk oraz eliminowanie animozji, konfliktów personalnych. 
Wiceprezes Popławski konkludując stwierdził, że w istocie wnioski kierowane do KR oraz organów nadzoru 
mają znamiona anarchii, albowiem napiętnują zarząd OIGOSK za realizację statutowych kompetencji w 
zakresie egzekwowania od członków zachowań zgodnych ze statutem i uchwałami władz Izby! 

 

2. Rekapitulując wypowiedzi prezes Stencel stwierdził, że aktualnie nie ma szans na masowe uczestnictwo 

członków OIGOSK w ewentualnej manifestacji protestacyjnej w Warszawie, nawet pod 

przewodnictwem p. Chmielowca!  
Tylko gwarancja dużej liczebności uczestników będzie asumptem do organizowania ogólnopolskiego protestu 
środowiska osk w Stolicy. 
Dlatego kwestia ta pozostaje „otwartą”. W zależności od rozwoju sytuacji  ewentualnie powrócimy do niej. 

 

3. W głosowaniu jawnym  przyjęto uchwałę o wykluczeniu z OIGOSK p. Eugeniusza Kubisia na podstawie 
art.8 ust.4 w związku z art.7 ust.14 statutu za publiczne podważanie legalności dwukrotnych tajnych, 
demokratycznych wyborów kol. Romana Stencla na funkcję prezesa OIGOSK - do tego przed zajęciem 
stanowiska przez uprawnione statutowe gremium OIGOSK jakim jest Komisja Rewizyjna, co ewidentnie, 
drastycznie i rażąco obniża prestiż oraz pogarsza wizerunek OIGOSK. 

 

4. Uwzględniając nieakceptowaną demonstracyjną  nielojalność p. Giętkowskiego  trzech członków zarządu 

wystosowało oświadczenie o braku możliwości dalszej współpracy ze skarbnikiem o poniższej 

treści: 
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VIII. Siódme w 2013r posiedzenie Zarządu odbyło się 21 listopada 2013 w Łodzi 
 

W zebraniu uczestniczyli: 
1. Roman Stencel   - prezes,     
2. Zbigniew Popławski  - wiceprezes,     
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes,     
4. Adam Próchnicki   - sekretarz  
5. Zenon Giętkowski  - skarbnik 
6. Tomasz Mróz  - przewodniczący KR    
7. Wacław Ochota  - przewodniczący SK     

 
Tematyka obrad 
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu i X KDZ 05.10.2013 prot. Z - 06/10/2013  
2. decyzje w sprawach członkowskich, 
3. informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT, ocena stopnia realizacji decyzji zarządu adresowanych do 

zarządów OT, w tym dotyczących nowych pieczęci OT -  decyzje o ewentualnych konsekwencjach, 
4. analiza sytuacji w Oddziałach Terenowych w Gdańsku i Zielonej G – podjęcie stosownych decyzji, 
5. modyfikacja preliminarza finansowego na 2013R,  
6. Inne. 

• akceptacja regulaminu pracy zarządu OT1 
• uchwała o wezwaniu Pana Eugeniusza Kubisia do niezwłocznego, najpóźniej w terminie do  02 grudnia 2013r , 

wpłacenia wierzytelności OIGOSK ( ks 1/2013/SK; pins ) 

• uchylenie uchwały zarządu z 05.10.2013r o wykluczeniu z OIGOSK p. Eugeniusza Kubisia  
• rozpatrzenie wniosku z 17.11.2013 p. Katarzyny Szutowicz  odnośnie zwłoki w zapłacie składek członkowskich w 

kontekście dofinansowania wyjazdu do Turcji 18-25.09.2013r oraz 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego 
• publikowanie adresów e-mail w wykazie członków zamieszczonym na witrynie internetowej 
• akceptacja wydatków na posiedzenie zespołu roboczego w Łodzi 24.05.2013r i posiedzenie SK i zarządu w Łodzi 

13.08.2013r – faktury zostały zakwestionowane przez b. skarbnika Giętkowskiego, 
• informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel } 
• informacja  o zaproszeniu prezesa na uroczystości jubileuszu XV-lecia PFSSK w Łowiczu 22.11.2013r, 
• pozostałe. 

 

Istotne decyzje: 

1. z uwagi na nie przesłanie w zakreślonym terminie 20 listopada 2013r  informacji o wyborach uzupełniających i 
pełnionych funkcjach w zarządzie OT6 (vide e-mail z 04.11.2013), na podstawie §4 ust.1 i 3 uchwały 
 Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 zarząd  zdecydował o pozbawieniu p. Janusza Chmielowca ryczałtu 
telekomunikacyjnego należnego za jeden miesiąc. 

 

2. W trybie art.19 ust.3 statutu większością głosów zaakceptowano regulaminu pracy zarządu 

Macierzystego Oddziału Terenowego nr1. 
 

3. W związku z ogłoszeniem 23.10.2013r  postanowienia Sądu Koleżeńskiego z 15 października 2013r o 
uprawomocnieniu się orzeczenia z 13.08.2013r o wykluczeniu p. Eugeniusza Kubisia z OIGOSK.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę o wezwaniu p. Eugeniusza Kubisia do niezwłocznego, najpóźniej w 

terminie do 02 grudnia 2013r, wpłacenia na rachunek bankowy  kwoty 1500 PLN  / jeden tysiąc pięćset /  
tytułem zwrotu kosztów postępowania przed sądem koleżeńskim .  

 

4. Wobec ogłoszenia 23 października 2013r postanowienia o prawomocności orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w 

sprawie 1/2013/SK  - jednogłośnie uchylono jako bezprzedmiotową uchwałę zarządu z 05.10.2013r o 

wykluczeniu p. Eugeniusza Kubisia z OIGOSK. 
 

5. zdecydowano o zakazie nagrywania posiedzeń Zarządu pod rygorem poniesienia konsekwencji, o 

których mowa w art.8 ust.4 w związku z art.7 ust.14 lit. a) statutu w razie nie zastosowania się do zakazu lub 
powoływania się w przyszłości na nagranie z obrad. 

 

6. na podstawie art. 29 ust.2 w zawiązku z art.18 ust. 25  statutu zdecydowano o obowiązku zapłaty kwoty 100 zł 
/ sto/ w przypadku nie przekazania hasła dostępu do służbowego adresu e-mail prezesowi OIGOSK lub 
osobie zajmującej się administrowaniem witryną internetową www.izbaosk.eu najpóźniej następnego dnia po 
zmianie lub utracie funkcji we władzach OIGOSK. W razie zwłoki zapłaty mają zastosowanie konsekwencje i 
odpowiednie zasady  określone w uchwale WZC / ZD w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania 
wpisowego, składek członkowskich i innych należności, aktualnie §3 ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012r.  
Przy czym opłata za wezwanie należy się niezależnie od długości okresu zwłoki. 

 
 
 

http://www.izbaosk.eu/
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IX. Oprócz decyzji podejmowanych na w/w obradach, zarząd korzystał z możliwości 

uzgodnień korespondencyjnych / art.17 ust.7 statutu / 
 

1. From: Roman Stencel [mailto:roman.stencel@wp.pl]  

Sent: Sunday, January 27, 2013 7:17 PM 

To: sekretarz OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 

Cc: Popławski Zbigniew 
Subject: Zerwanie przez WINFOR umowy z 02.11.2009 ze skutkiem natychmiastowym / projekt odpowiedzi  
 

2. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  
Sent: Monday, February 25, 2013 00:44  
To: Stencel Roman 
Cc: Giętkowski Zenon; Gugała Wiesław; Kluska Dariusz; Noworacki Włodzimierz; Prezes-OT2OIGOSK; 
Prezes-OT4OIGOSK; Prezes-OT5OIGOSK; Prezes-OT6OIGOSK; Prezes-OT7OIGOSK; Prezes-OT9OIGOSK; 
Sobotka Tadeusz; Szambelan Katarzyna; Talko Czesław 
Subject: zakończenie współpracy z e-kierowca sp z oo sp k Szczecin - uzgodnienia korespondencyjne 

 

Witam 
Na podstawie §3 uchwały zarządu OIGOSK z 05.03.2010 w sprawie kompetencji Kolegium Doradczego Zarządu   
 inicjuję uzgodnienia korespondencyjne celem uzyskania opinii członków KDZ odnośnie zamysłu zarządu o 

rezygnacji z prenumeraty na 2013r  miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy 
 

Wynik konsultacji zainicjowanych 25 luty 2013r z członkami KDZ: 
„Za” rezygnacją z prenumeraty 
 

Oddział „Za” „Przeciw” „milczący” akcept Spr. Σ 

OT1 / ZK 1   1 

OT2 / CT   1 1 
OT3 / EL 1   1 
OT4 / GS   1 1 
OT5 / KR   1 1 
OT6 / GD   1 1 
OT7 / FZ  1 podjęcie negocjacji 1 
OT8 / WS 1   1 
OT9 / DG 1   1 

 

3. Uchwała Zarządu OIGOSK z 13 marca 2013r nr Z koresp-14/III/2013r 

/podjęta w trybie art.17 ust.7 statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych/ 

W sprawie uszczegółowienia zasad dofinansowania uczestnictwa w wyjeździe do Turcji 18-25.09.2013  

 

4. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Friday, March 22, 2013 11:48 AM 

To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK (wiceprezes1@izbaosk.eu); 

wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 

Subject: Nieważnosc wyboru 3 Delegatów OT6 na VI ZD OIGOSK  
 

Witam 
Proszę o akceptację treści poniższego e-mail w związku z uchybieniami wyborów Delegatów OT6 na  
VI ZD OIGOSK w dniu 06 kwietnia 2013r  skutkujące nieważnością wyboru 2 z pośród 5 Delegatów 
Nadmieniam i przypominam, że 21.02.2013r  w sprawie identycznych uchybień wysłałem e-mail do prezesa 
OT5 Kraków: Sent: Thursday, February 21, 2013 10:33 PM 

 

5. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Sunday, April 07, 2013 10:16 PM 

To: Giętkowski Zenon; sekretarz OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 

Subject: FW: Wycena strony internetowej www.izbaosk.eu  
 

Proszę członków zarządu o pilną opinię w trybie art. 17 ust.7 statutu odnośnie akceptacji wydatku poniższej 
kwoty netto na modernizację wizerunku i funkcjonalności witryny internetowej OIGOSK. 
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6. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Sunday, April 07, 2013 9:59 PM 

To: Giętkowski Zenon; sekretarz OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Subject: dofinansowanie manifestacji protestacyjnej OT6 19 marca 2013r 
 

Witam 
 

Proszę członków zarządu o pilną opinię w trybie art.17 ust.7 statutu odnośnie sfinansowania ze środków 
 KO wydatków na manifestację protestacyjną 19 marca 2013r w Gdańsku. 
 

Zestawienie wydatków, sumaryczna kwota: 2 376,06 PLN 
 

Zważywszy na kompetencje zarządu OT ( art. 33 ust.5 statutu ) w związku z art. 5 i 6 statutu proponuję 

sfinansować z funduszy w dyspozycji zarządu OIGOSK  wydatki wyszczególnione w poz.3-8 na 

sumaryczną kwotę 1948,41 PLN ( 82%) 
 

7. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  
Sent: Saturday, June 08, 2013 2:21 PM 
To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK 
(wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: Popławski Zbigniew (zibipop@poczta.onet.pl); Gryglas Zbigniew (gryglas@op.pl) 

Subject: Ogłoszenie Upadłości GTI Travel Poland - dofinansowanie wydatku na wyjazd do Turcji 18-25 

września 2013 
 

Witam 
Po informacji o upadłości touroperatora GTI telefonowało wiele osób żaląc się, że od połowy roku „żyją” 
myślą o planowanym wyjeździe do Turcji oraz prosząc o podjęcie działań łagodzących konsekwencje 
finansowe. Do tego dla wielu ma to być pierwszy wyjazd zagraniczny! 
W przypadku wyjazdu z osobą towarzyszącą wzrósł by wydatek o ok. 1 200 PLN  = 2 x (470 +120), który 
jako jednorazowy, zaskakujący - w aktualnej trudnej sytuacji byłby niemożliwy do zrealizowania. 
Uwzględniając powyższe oraz chcąc pomóc w złagodzeniu konsekwencji wynikających z upadłości GTI, 

proponujemy: 
1) Zawrzeć nową umowę z Rainbow Tours S.A.  na zorganizowanie wyjazdu do Turcja- Hotel Drita Resort & SPA 

w terminie 18.09-25.09.2013  http://www.rainbowtours.pl/turcja-riwiera-wczasy/www-hoteldrita-com#2013-10-02  
Cena: 1980 PLN w pokoju 2 osobowym \ poprzednia oferta upadłego GTI: 1860 
 

2) Zważywszy na nikłe prawdopodobieństwo odzyskania po ok. 2 latach wpłaconej zaliczki z polisy ubezpieczeniowej z 
sumą ubezpieczenia 7 250 000 PLN. 
Na razie nie egzekwować części zaliczki wpłaconej do GTI za członków OIGOSK w sumarycznej kwocie 8941 PLN. 
Pod warunkiem pisemnego zobowiązania się członka, uczestnika wyjazdu do jej zapłaty w razie utraty członkostwa w 
OIGOSK lub jeżeli nie zostanie zwrócona w efekcie postępowania roszczeniowego. 
 

3) Jeżeli uczestnik wyjazdu, o którym mowa w pkt.1 wpłacił kwotę 470,60 PLN tytułem zaliczki dla GTI, zostanie ona 
zwrócona w przypadku zakończonego sukcesem postępowania roszczeniowego. 
 

4) Umożliwić ratalną spłatę zaliczek za osoby towarzyszące w sumarycznej kwocie 7059 PLN, na podstawie 
indywidualnych pisemnych ustaleń z poszczególnymi członkami.  
 

5) Warunkiem zakwalifikowania osoby do uczestnictwa w wyjeździe, o którym mowa w pkt.1 jest złożenie w  siedzibie 
OIGOSK w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2013r wymaganych pisemnych oświadczeń, o treści jak we 
wzorcu. 

 

8. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Friday, June 21, 2013 12:59 PM 

To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 

Subject: FW: INSTRUKTORZY-EGZAMINATORZY 15.06.2013 OT6 Gdańsk \ konsultacje zarządu w sprawie 

finansowania wydatku 
 

CAŁKOWITY KOSZT 738,00 + 129,15 + 416,00 = 1283,15 

Wniosek o sfinansowanie wydatku z funduszy w dyspozycji Zarządu OIGOsk rozpatrzono negatywnie z 

uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia oraz  brak stosownego wyprzedzenia czasowego wniosku z 
18 czerwca 2013r. 
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9. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  
Sent: Friday, June 28, 2013 1:09 AM 
To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: Prezes-OT6OIGOSK 
Subject: Konsultacje w sprawie zawiadomienia Prezesa UOKIK / wniosek prezesa OT6 
Witam 
 

Przesyłam do wiadomości poniższą prośbę p. J. Chmielowca prezesa OT6 Gdańsk 
 

Moim zdaniem, stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
przed zawiadomieniem Prezesa UOKiK należy wezwać Super OSK  D. Śmiarowski Gdańsk 
do niezwłocznego zaprzestania reklamy w mass mediach oraz usunięcia ze stron internetowych 
komunikatów o treściach wprowadzających w błąd konsumentów celem uzyskania korzyści majątkowej! 
Tekst żądania w załączniku. 

W efekcie zaprzestano reklamy OSKsdw D. Śmiarowski o kontrowersyjnej treści 

 

10. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Monday, July 01, 2013 12:11 PM 

To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 
OIGOSK (wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: Gryglas Zbigniew (gryglas@op.pl); Prezes OT6OIGOSK (prezes-ot6@izbaosk.eu) 
Subject: XIV finał konkursu Instruktor Roku 2013 Białystok 21-22 czerwca 2013r. / sfinansowanie 

uczestnictwa 2 zawodników z OT6 Gdańsk 
 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o sfinansowanie ze środków ogólnych kosztu hotelu 350 PLN dwóch 

zawodników z OT6 GD na XIV finale konkursu Instruktor Roku 2013 Białystok 21-22 czerwca 2013r. 

Gratuluję n/w instruktorom, reprezentującym OT6 Gdańsk ( pracujących na co dzień w ELCAR Gdyńska Szkoła Jazdy) 
MARCIN KUNDA - czwarte miejsce,  

ROBERT STANISŁAWSKI -  jedenaste miejsce na 24 startujących 
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11. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Friday, August 23, 2013 12:17 AM 
To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: Przewodniczący KR OIGOSK 

Subject: Konsultacje zasad współorganizowania i stopnia odpłatności 3 dniowych warsztatów doskonalenia 
zawodowego instruktorów  
 

Wobec otrzymanej 22 sierpnia 2013r odpowiedzi na wniosek z 05.07.2013 w sprawie interpretacji MTBiGM, 

w której stwierdza się, że ograniczenia geograficzne z art.26 ust.9 uokp nie dotyczą warsztatów 

doskonalenia zawodowego zarząd odstąpił od wymogu centralnych miejsc ich organizacji  i przyjął nowe 

zasady wg. których warsztaty organizują zarządy oddziałów terenowych OIGOSK. 

 
12. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Friday, August 23, 2013 2:07 PM 
To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK 
(wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu); przewodniczący SKOIGOSK (sk@izbaosk.eu) 

Subject: Unieważnienie uchwał WZC OT7 22.06.2013 - konsultacje 
Importance: High 

 

Wobec stwierdzenia naruszenia regulaminu głosowań i wyborów, w trybie nadzoru /art.19 ust.1 statutu/ 

unieważniono uchwały WZC OT7 Zielona Góra z 22 czerwca 2013r 

W związku ze stwierdzeniem nie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, o których mowa w Uchwale 

zarządu OIGOSK nr Z-11/VIII/2011 z 16.08.2011 – zastosowano środek dyscyplinujący tam przewidziany w 

postaci obniżenia o kwotę 800 PLN  funduszy w dyspozycji zarządu OT7 FZ. 

 

13. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  
Sent: Wednesday, September 04, 2013 1:59 PM 
To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK 
(wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 

Subject: propozycja Winfor/ e-kierowca ugody sądowej - prośba o opinie 
 

Odrzucono propozycję ugody na warunkach przesłanych e-mail  

From: Michał Łydka [mailto:mjlydka@gmail.com]  
Sent: Wednesday, September 04, 2013 10:23 AM 
To: OIGOSK Koszalin 
Subject: Winfor/ e-kierowca – propozycja ugody 

 

14. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Wednesday, September 25, 2013 6:22 PM 

To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK 

(wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 

Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 

Subject: Odpowiedź na wniosek Eug. Kubisia - konsultacje 
 

Pan Eugeniusz Kubiś 
65-021 Zielona Góra  ul. Dąbrowskiego 41B 
 

W odpowiedzi na wniosek  z 16.09.2013r  zarząd OIGOSK po zapoznaniu się z opinią radcy 
prawnego Michała Skrobskiego oraz po uzgodnieniach korespondencyjnych w trybie art.17 ust.7 statutu 
wskazując na regulacje wyszczególnione w art.11 ust.1 lit. a w związku z art. 32 ust.5 i art.8 ust.6 statutu 

oświadcza, że w dniu 06 września 2013r wygasł Pana mandat członka zarządu, prezesa 

Oddziału Terenowego nr.7 w Zielonej Górze. 
Wymóg uprawomocnienia się orzeczenia sądu koleżeńskiego, o którym mowa w art.11 ust.1 lit. g w 
odniesieniu do utraty mandatu członka władzy ma zastosowanie wyłącznie do kary zawieszenia w prawach 
członka. 
Wysłany przez prezesa Stencla 09 września br. e-mail DW: członkowie zarządu - ma pełne umocowanie w 
statucie i należy bezwzględnie  zastosować się do wyszczególnionych w nim poleceń. 
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15. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Sunday, September 29, 2013 10:59 PM 
To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 

Subject: opinia prawna nt. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie 
zarobkowe (art. 7.2 statutu) / konsultacje 
 

 Uwzględniając „wrzenie” na portalach internetowych http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/2045 pt. 

Czy prezes OIGOSK jest legalny? 

Zdecydowano o zleceniu sporządzenia opinii prawnej w zakresie  odpowiedzi na pytanie: czy w świetle 

postanowienia art.7 ust. 2 Statutu wskazanie w CEIDG jako przeważającej działalności innej niż 

określona w tym przepisie tj. szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców, instruktorów nauki jazdy i 

instruktorów techniki jazdy oraz doskonalenia techniki jazdy – wyklucza członkostwo zwyczajne 

OIGOSK takiej osoby? 
 

16. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Monday, September 30, 2013 1:18 PM 
To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK 
(wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 

Subject: Wygaśnięcie mandatu członka zarządu, prezesa OT7 / uczestnictwo w XKDZ - konsultacje 
 

Uzgodniono, że w związku z wygaśnięciem mandatu prezesa OT7 w obradach X KDZ 05 października 2013r 

może uczestniczyć wiceprezes OT7 kol. Maciej Perek 

 

17. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Friday, October 11, 2013 11:19 PM 

To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 
Subject: tekst projektu umowy realizacji 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / 
wykładowców - konsultacje 
 
Uzgodniono tekst projektu umowy realizacji 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego 
instruktorów / wykładowców organizowanych we współpracy z strukturami OIGOSK. 
Tekst projektu stanowi realizację decyzji zarządu z 23.08.2013r podjętej w trybie korespondencyjnym. 

 

18. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Saturday, October 12, 2013 10:09 PM 

To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 
Subject: dostosowanie składu zarządu OT6 / konsultacje 
 

1) W trybie nadzoru ( art.19 ust.1 statutu) po zapoznaniu się oraz analizie dokumentacji OT6 Zobowiązano 

prezesa OT6 p. Janusza Chmielowca aby najpóźniej w terminie do 19 października 2013r, działając na 

podstawie art. 32 ust.3 statutu dostosował skład zarządu OT6 do wymogów statutowych ( art. 32 

ust.4), albowiem aktualnie OT6 liczy 16 członków zwyczajnych. 
Nie zastosowanie się do powyższego będzie traktowane jako nie wywiązanie się z obowiązków, o których 
mowa w art.7 ust.14 lit. a) statutu i spowoduje przewidziane statutem konsekwencje. 

 

2) Na podstawie  §4 ust.2 uchwały Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 limit wydatków OT6 w 2013r 

pomniejsza się kwotą 200 PLN . Albowiem dokumentację posiedzenia zarządu OT6 w dniu 

07.08.2013r przesłano dopiero 24 września 2013r, a więc z ok. miesięcznym opóźnieniem! 

 

19. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Wednesday, October 16, 2013 12:30 AM 

To: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: Przewodniczący KR OIGOSK 
Subject: Warsztaty instruktorskie - dodatkowe konsultacje warunków dofinansowania 
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1) Postanowiono objąć dofinansowaniem ( oczywiście pod warunkiem, że aktualnie mają status członka 

OIGOSK oraz nie są w okresie wypowiedzenia członkostwa ) w max. wysokości jak dla członka 

zwyczajnego, również literalnie postrzeganych ( patrz niżej) członków założycieli, którzy byli uczestnikami 
WZZ, w tym także w charakterze pełnomocnika.  
Dzisiaj jednak z różnych powodów niektórzy z nich mają status członka wspierającego. W wielu przypadkach 
 zaakceptowali Oni propozycję pozostania w Izbie. 
W tak symbolicznej formie uhonorowano  osoby osobiście uczestniczące w akcie „rodzenia” się OIGOSK. 
 

2) W związku z decyzją podjętą na XKDZ 05.10.2013r o dofinansowaniu indywidualnego 

uczestnictwa członka w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów w 2013r, przyjęto zasady i 

szczegółowe warunki. 
 

20. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Wednesday, October 23, 2013 2:47 PM 

To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 
OIGOSK (wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: Przewodniczący KR OIGOSK 
Subject: List otwarty zarządu do członków OIGOSK \ konsultacje 
 

Przyjęto tekst listu informacyjnego do członków OIGOSK, w którym zarząd odnosi się do 

zarzutów, wniosków i apeli licznie wysyłanych od końca sierpnia br. 

 

21. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Saturday, October 26, 2013 8:59 PM 

To: sekretarz OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK 
Cc: Przewodniczący KR OIGOSK 
Subject: Cofnięcie rekomendacji dla p. Zenona Giętkowskiego 
 

Poparto zamiar rekonstrukcji zarządu poprzez powierzenie p. Giętkowskiemu funkcji sekretarza, ... 
 

Kompetencja prezesa wynikająca z przepisu §3 ust.1 pkt.7) regulaminu jest w pełni suwerenna, a więc nie 
mam obowiązku jej konsultowania - jednak proszę o koleżeńskie rady, opinie. 
 

Reagując na oświadczenie, apel kolegów z 05.10.2013r ( vide załącznik ) na mój wniosek wsparty 
odczytaniem załączonego oświadczenia - Walne Zebranie Członków OT1 w dniu 26 października 2013r w 
tajnych głosowaniach: 
 cofnęło rekomendację, o której mowa w § 8 ust. 9 Regulaminu Wyborów  udzieloną w dniu 23 lutego 

2013r p. Zenonowi Giętkowskiemu do kandydowania na członka zarządu OIGOSK, 
 

 odwołało p. Zenona Giętkowskiego z członka zarządu OT1 OIGOSK. 

 

22. From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]  

Sent: Thursday, November 28, 2013 11:53 AM 

To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 
OIGOSK (wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu) 
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu) 
Subject: Opinia prawna nt. członkostwa OIGOSK w okresie zwieszenia działalności gospodarczej / 
konsultacje 
 

W związku z narastającą liczbą członków informujących o zamiarze lub zwieszeniu działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia osk w trybie art. 14a ustawy o działalności gospodarczej, pojawia się 

problem w zakresie spełniania wymogów członkostwa zwyczajnego OIGOSK w okresie zawieszenia 

działalności gospodarczej, bo statut nie przewiduje możliwości zawieszenia członkostwa. 

Zdecydowano o zleceniu sporządzenia stosownej opinii prawnej. 
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X. 06 Kwietnia 2013r w tym samym obiekcie co dzisiaj odbyło się  

VI Zebranie Delegatów,  
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na którym między innymi w tajnych wyborach uzupełniono składy osobowe władz: 
 

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Wacława Ochotę 
Do zarządu wybrano kol. Zenona Giętkowskiego 

 

W trakcie obrad Zarząd OIGOSK złożył sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe) za rok 2012. 
Stosowne sprawozdania złożyły pozostałe władze statutowe, czyli Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu, VIZD przegłosowało pozytywnie, a 
ponadto zgodnie z wymogami statutu absolutorium uzyskali poszczególni jego członkowie. 
Zebranie Delegatów podjęło uchwały: 
1. nr ZDVI - 23/IV/2013 w sprawie zmian statutu, 
2. nr ZDVI - 24/IV/2013 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2011r. 

 

Na 46 uprawnionych KW wydała 45 mandatów do głosowania. 
 

Dokładny przebieg VI Zebrania Delegatów opisano w protokole opublikowanym na stronie internetowej.  
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/16-walne-zebrania/100-2013-04-06-vi-zebranie-
delegatow-oigosk-lysomice  
 

Wieczorem relaksowano się przy kolacji. 
http://www.izbaosk.eu/index.php/galeria/274-2013-04-06-lysomice-vi-zebranie-delegatow-oigosk  

 

XI. Aktywność zarządu w procedowaniu aktów prawnych /Sejm; Resort / 
 

1. w dniu 24.01.2013r w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds 

transportu drogowego i drogownictwa, w którym uczestniczyli delegowani przez prezesa OIGOSK 

wiceprezesi: Zb. Popławski i Zb. Gryglas. 

Tematem obrad komisji było podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji Ustawy o kierujących 

pojazdami. Zmiana ma dotyczyć przywrócenia praw nabytych psychologów wykonujących badania 

psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący poseł PiS Jerzy Szmit, trzech innych posłów 

członków tej komisji(nie przedstawiono ich, ani też sami się nie przedstawiali), przedstawiciele resortu 

transportu w osobach A. Bogdanowicz -dyr. DTD i T. Piętka.  

Ze strony środowiska osk oprócz w/w byli obecni: PFSSK – K. Szymański i W. Szemetyłło, PIGOSK – J.    

Domasik i W. Góra.  

Przed posiedzeniem komisji, wiceprezes Z. Popławski wręczył przewodniczącemu komisji postulaty zmian w 

uokp, wypracowane przez cztery organizacje reprezentujące nasze środowisko, z prośbą o uwzględnienie 

ich w toku pracy komisji. Przewodniczący komisji po wysłuchaniu uzasadnienia zgłoszonego przez 

wiceprezesa OIGOSK Zb. Popławskiego przychylił się do naszej prośby i uwzględnił rozpatrzenie naszych 

postulatów. Po rozpatrzeniu wniosku psychologów zgłoszonego przez p. dr. Andrzeja Markowskiego, 

poinformował zebranych o tym że wpłynął jeszcze jeden wniosek o zmiany w uokp zgłoszony przez 

środowisko i poprosił o jego uzasadnienie.  

Kol. Popławski szeroko omówił i uzasadnił potrzebę wprowadzenia zmian w Uokp w 

najważniejszych dla środowiska sprawach, t. j.: 

1. art.53 samochody na egzaminie 

2. art.31 “superosk” rozdzielenie na wszystkie kategorie 

3. art.35 warsztaty doskonalenia zawodowego, możliwość przeprowadzania ich przez organizacje społeczne 

4. art.27 informacje o terminach rozpoczęcia zajęć 

5. rzetelna minimalna cena za jedną godzinę szkolenia 
 

Potrzebę dokonania zmian w Uokp poparł w dyskusji prezes PIGOSK J. Domasik. 

Kol. Popławski odpowiadał szeroko na pytania posłów. 

Po dyskusji przewodniczący komisji poprosił o opinię, w sprawie zgłoszonych przez nas postulatów 

dyrektora DTD A. Bogdanowicza. Odpowiedział On, że resort nie jestł przygotowany na te postulaty i w tej 

chwili nie ma nic do powiedzenia. Przewodniczący komisji poprosił zatem aby resort w najbliższym czasie 

odpowiedział na piśmie na zgłoszone postulaty. 
 

Jak wszyscy wiemy na nasze pismo z w/w postulatami złożone 24.07.2012r dyr.  A. Bogdanowicz nie 
zechciał udzielić żadnej odpowiedzi i to pomimo monitu! 

http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/16-walne-zebrania/100-2013-04-06-vi-zebranie-delegatow-oigosk-lysomice
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/16-walne-zebrania/100-2013-04-06-vi-zebranie-delegatow-oigosk-lysomice
http://www.izbaosk.eu/index.php/galeria/274-2013-04-06-lysomice-vi-zebranie-delegatow-oigosk
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2. 07 marca 2013 prezes Stencel z wiceprezesem Zbigniewem Popławskim uczestniczyli w 

posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej pod przewodnictwem p. poseł Moniki Wielichowskiej / PO/, która 
zajmowała się procedowaniem poselskiego projektu ustawy o stworzeniu możliwości prowadzania 

egzaminów państwowych na kat. AM,A1,A2,A,B1 lub B w miastach prezydenckich /druk nr 1035/ 
 

Podkomisja przyjęła projekt ustawy! 
W wystąpieniu podczas posiedzenia (10:49 -10:58 ); zdecydowanie i jednoznacznie eksponowaliśmy 
postulat umożliwienia prowadzenia egzaminów państwowych pojazdami osk w zakresie wszystkich kat. 
pr. jazdy. 
Z uwagi na procedury legislacyjne, nie było możliwe rozszerzenie procedowanego projektu ustawy o zmiany 
również w zakresie art. 53 ust.1 
Propozycja brzmienia: 
„1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania 
motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców wskazanym przez osobę 
egzaminowaną i na jej koszt.” 

  

Video: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=8048C2CD1DA893C2C1257B1E00354064 
wypowiedzi R. Stencel:  10:49 -10:58 ; 11:17 -11:20 

  
Po posiedzeniu podkomisji spotkaliśmy się / patrz fotki / w lokalu klubu PO z posłami: 
Monika Wielichowska ( Nowa Ruda) 
Ewa Drozd (Głogów) 
Artur Gierada (Kielce) 
Krzysztof Brejza ( Inowrocław) 
 

 Stronę społeczna reprezentowali: 
Michał Łydka – wiceprezes KIEROWCA.PL z/s w Warszawie 
Rafał Matuszak – rzecznik prasowy KIEROWCA.PL 
Zbigniew Popławski - wiceprezes OIGOSK z/s w Koszalinie 
Roman Stencel - prezes OIGOSK 
Łukasz Kucharski – dyr. WORD Łódź 
  

Po dyskusji i zreferowaniu problematyki , w tym uwarunkowań historyczno – politycznych, w/w 
posłowie zadeklarowali pozyskanie wymaganej liczby posłów i złożenie kolejnego projektu ustawy 
o zmianie ustawy uokp  w zakresie art. 53 
 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=8048C2CD1DA893C2C1257B1E00354064
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3) 18 marca 2013 w MTBiGM odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami środowisk ośrodków 

szkolenia kierowców, reprezentowanych przez: 

LOK                      / Ad. Świderski / 
PFSSK             / K. Szymański; K. Bandos / 
PIGOSK          / J. Domasik; W. Góra / 
OIGOSK             / R. Stencel; Zb. Popławski; Zb. Gryglas / 
  

Ze strony resortu udział w nim wzięli: 
Tadeusz Jarmuziewicz,    Sekretarz Stanu w MTBiGM odpowiedzialny za transport drogowy, a także 
Andrzej Bogdanowicz      dyrektor Departamentu Transportu Drogowego . 
Danuta Tyszkiewicz          dyrektor Departamentu Prawnego. 
Tomasz Piętka                   inspektor w DTD 
Mikołaj Karpiński              rzecznik prasowy 
oraz inni 
 Pan minister Tadeusz Jarmuziewicz na wstępie, nawiązując do sygnalnej informacji przekazanej 
w dniu 07 marca br. po posiedzeniu nadzwyczajnej podkomisji p. poseł M. Wielichowskiej -

zapowiedział przychylność resortu dla większości postulatów środowiska osk: samochody osk na 
egzaminie; OSKsdw; e-learning; Baza pytań egzaminacyjnych itp. 
  

Na początku kwietnia br. ma być złożona w Sejmie kolejna inicjatywa legislacyjna  w  postaci projektu ustawy 
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami procedowanej w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej. 

Celem mobilnego wdrożenia powyższego, powołano zespół roboczy, składający się z w/w 

przedstawicieli organizacji środowiska osk oraz dyrektorzy Departamentu Transportu Drogowego i 
Departamentu Prawnego. 
Zadaniem zespołu roboczego jest zredagowanie zmiany brzmienia konkretnych zapisów uokp i 
rozporządzeń. 
 

 

 
 

Pierwsze posiedzenie zespołu roboczego zaplanowano na 20 marca 2013 13:00! 
Powyższe jednoznacznie wskazuje na dużą determinację Resortu dla wprowadzenia postulowanych zmian 
w trybie „ekspresowym”! 
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4) Obrady Zespołu Roboczego MTBiGM: 

18 marca 2013 

20 marca 2013 

25 marca 2013 

16 kwietnia 2013 

17 maja 2013 

7 czerwca 2013 

20 czerwca 2013 
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Efektem prac zespołu roboczego jest projekt ustawy o zmianie uokp, 

który w dniu 20 czerwca 2013 w obecności dyr. Bogdanowicza wręczono posł. 

Stanisławowi Żmijanowi przewodniczącemu Sejmowej Komisji INF. 

 

14 czerwca 2013r premier Donald Tusk odwołał Tadeusza Jarmuziewicza z 

funkcji wiceministra transportu  

 
 

 
 

 

Zbigniew Rynasiewicz   

Od 19 czerwca 2013r. do 27 listopada 2013 r. pełnił 

funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

 

 

został powołany 28 listopada 2013r. na 

stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju i  Pełnomocnika 

Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą 

Drogową. 
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Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 

2013 roku została zaprzysiężona na 

stanowisko wicepremiera i ministra 

infrastruktury i rozwoju.  

 
Przez całą karierę zawodową związana z 
wdrażaniem Funduszy Europejskich.  

 

 

 

 

 

 

Łukasz Twardowski Z-ca dyr. p.o. dyrektora DTD MTBiGM (14 lipca 2013r) 
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15 lipca 2013r (na fot.) dyrektor DTD w MTBiGM Andrzej Bogdanowicz został odwołany 

 
 

Niewątpliwie te „głębokie” i niekiedy zaskakujące zmiany personalno – 
organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu – spowodowały istotne 

spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu zmian uokp 
wypracowanego przez zespół roboczy z ministerstwem 
 
Najistotniejsze zmiany proponowane przez współpracujące organizacje społeczne środowiska 
osk w projekcie  (z 20 czerwca 2013r) ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami…: 

1)[zm.9 spr podkom] w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, 

C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o 

którym mowa w art. 9, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji 

wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy 
 

2) Wobec odrzucenia postulatu PFSSK całkowitej likwidacji e-learningu 

zaproponowano zmianę skutkującą ograniczeniem możliwości szkolenia metodą e-learningu 

wyłącznie do niektórych osób niepełnosprawnych i osób głuchoniemych 
 

3) egzamin wewnętrzny ośrodek szkolenia kierowców przeprowadza po zakończeniu wszystkich zajęć, z 

wyjątkiem szkolenia metodą e-learningu, gdzie po zakończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadza się 

wewnętrzny egzamin teoretyczny 

[zm.11c  spr. podkom.] w art. 23 ust. 4 

„4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania 

pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przez instruktora.”, 
 

4) proponowana zmiana wyeliminuje aktualną dolegliwość uniemożliwiającą prowadzenia szkolenia na kursach na 

prawo jazdy pojazdem dopuszczonym do ruchu na podstawie pozwolenia czasowego albowiem skutkuje 

możliwością prowadzenia szkolenia pojazdem „posiadającym adnotację w dokumencie stwierdzającym 

dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań…”, a nie jak dotychczas tylko w dowodzie rejestracyjnym 
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[zm.12  spr. podkom.] w art. 24 w pkt 1 lit. d 

„d) Nauka jazdy jest prowadzona  pojazdem …posiadającym adnotację w dokumencie stwierdzającym 

dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a–c, dokonywaną przez odpowiedni 

organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli 

pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – nie 

dotyczy tramwaju;”; 

 

5) art.26 ust. 5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą: 
1) zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek 

szkolenia kierowców – w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2; 
[zm.14c  spr. podkom.] w art. 26 ust.5 

„1) instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców – w zakresie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 – odpowiednio do posiadanych uprawnień; 

2) nauczyciel posiadający uprawnienia instruktora – w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;”, 

 
6)  zmiany w art.27 Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany 
[zm.15a,b  spr. podkom.] w art. 27  

a) w ust. 1:  

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 

najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu listę uczestników kursu , informację o 

terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;”, 

– dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, który zawiera terminy, miejsce 

prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć;”, 

– uchyla się pkt 3 i 4, 

3) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 

najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację o 

terminie i miejscu jego przeprowadzenia. 
4) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania 

zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs: 
 

b) w ust. 4: 

– w pkt 1 uchyla się lit. a, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego lub ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 

ust. 5 pkt 3.”, 

7)  umożliwienie potwierdzenie przesyłanych staroście informacji w formie elektronicznej nie tylko bezpiecznym 

podpisem cyfrowym ale również bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP 

 [zm.15c  spr. podkom.] w art. 27 ust.6 

 „6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu 

elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska 

kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”; 
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8)  zmiany w art.31 będą skutkować możliwością ubiegania się o status OSKsdw w zakresie poszczególnych kat. 

uprawnień do prowadzenia szkolenia. 

Jednak warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów/ wykładowców nadal będą mogły prowadzić  OSKsdw 

posiadające poświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymogów co najmniej w zakresie kat. A, B, C, D 

 [zm.16  spr. podkom.] w art. 31 ust.1 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 

28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w 

zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D jeżeli:”, 

b) uchyla się pkt 2, 

c) w pkt 3: 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie 

dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D przy czym: 

– co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub 

przedmiotem umowy leasingu albo umowy najmu, 

(13:20) – pojazd ten w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy 

kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,”, 

 

[zm.18 spr. podkom.] w art. 35 Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych 

wymagań – odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia;”, 

 

9)  wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz jednoznacznego uregulowania problematyki nadawania 

instruktorom / wykładowcom uprawnień do szkolenia w zakresie tzw. podkategorii 

 [zm.17  spr. podkom.] w art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Starosta wpisując osobę do ewidencji instruktorów lub wykładowców (art.38) w zakresie prawa jazdy 

kategorii: 

1) A – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2; 

2)  B, C lub D – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, 

C1 lub D1; 

3) C+E lub D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy; kategorii B+E oraz 

odpowiednio C1+E lub D1+E  

4) B+E, C+E lub D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T; 

5) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz prawo jazdy kategorii 

D+E – wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.”; 

 

10)  zwolnienie instruktora / wykładowcy z obowiązku uczestnictwa w warsztatach dosk. zawodowego w roku w 

którym uzyskał uprawnienia do szkolenia 

 [zm.19  spr. podkom.] w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która ukończyła kurs dla kandydatów na 

instruktorów lub wykładowców i uzyskała uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym 

byłaby zobowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”; 
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11)  zmiana brzmienia art.45 ust. 2 pkt 2 skutkuje wyeliminowaniem nadmiernie restrykcyjnej normy, 

która dzisiaj może skutkować decyzją administracyjną o zakazie prowadzenia osk, jeżeli 

przedsiębiorca lub jego pracownik (nawet nieumyślnie ) tylko raz nie przekaże staroście 

informacji o rozpoczęciu kursu 

 [zm.24  spr. podkom.] w art. 45: 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1;”; 

 
12)  Zmiana brzemienia art. 53 ust.5 „zaowocuje” obowiązkiem dla dyr. WORD włączenia przedstawicieli 

regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji - 

przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia 

udziału w postępowaniu - do prac przygotowujących specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego / 

SIWZ/. W konsekwencji zostanie wyeliminowana „luka” prawna umożliwiająca pomijanie przedstawicieli osk przy 

opracowywaniu SIWZ na dostawę / wynajem pojazdów do egzaminowania w okolicznościach, w których Ustawa 

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje obowiązku powoływania komisji przetargowej 

 [zm.30b  spr. podkom.] w art. 53 ust.5: 

„5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo 

jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując 

komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki 

szkolenia kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji – przedstawicieli ogólnopolskich 

organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu 

drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.”; 

 

13)  uwzględniając słuszny postulat środowiska osk o oddzieleniu egzaminowania od szkolenia w projekcie ustawy 

zaproponowano zmianę brzmienia art.117 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

który skutkuje zakazem dla WORD wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 

szkolenia kierowców 
 

Postulat jako rażąco wykraczający poza zakres przedłożenia komisyjnego nie został 

uwzględniony w projekcie ustawy o zm ukp druk 1957! 

 

14)  Zmiana polegająca na dodaniu w art.53 nowego ust.4a stanowi usankcjonowanie 

wieloletnich, konsekwentnych postulatów oraz zabiegów środowiska osk.  

Nareszcie będzie zagwarantowana możliwość prowadzenia egzaminu państwowego 

również na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B i B+E na wniosek i koszt osoby 

egzaminowanej, wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził 

szkolenie tej osoby 

[zm.30a  spr. podkom.] w art. 53 po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu: 

a) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu: 

„4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na 

wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka 

szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”, 
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23 maja 2013 spotkanie z inicjatywy prezesa OIGOSK przedstawicieli 
współpracujących organizacji społecznych środ. osk z zarządem KSD WORD 

 
 

Przedmiotem obrad była następująca tematyka: 
 

1.   Sytuacja WORD-ów i zagrożeń wynikających ze zmiany uokp skutkującej tworzeniem miejsc 

egzaminowania w miastach prezydenckich lub (poprawka dodana przez Senat ) w miastach wskazanych przez 

sejmik województwa na wniosek marszałka województwa, link 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1305 
 

2.     Prace zespołu roboczego MTBiGM nad kierunkową zmianą przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień 

do kierowania pojazdami w związku z postulatami przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców 

prowadzących osk , link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-

wladz/65-2013-03-20-komunikaty-z-obrad-zespolu-roboczego-mtbigm-ds-zmian-przepisow-osk   

w szczególności dotyczących: 

a) propozycji prawnego zagwarantowania prowadzenia praktycznych egzaminów państwowych pojazdami osk 

na wszystkie kategorie prawa jazdy ( art. 53 ust.1 uokp ) 

b) formalnego lub prawnego nadzoru MTBiGM nad treściami wchodzącymi w skład pytań egzaminacyjnych 

stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, 

c) prawnego nadania WORD-om kompetencji do egzaminowania w zakresie ADR, kwalifikacji wstępnych itp. w 

konsekwencji akceptacji postulatu zakazu prowadzenia przez WORD-y szkoleń ADR; kwalifikacji wstępnych i 

szkoleń okresowych kierowców wykonujących transport drogowy, 

d) postulatu uregulowań prawnych wskazujących MTBiGM jako podmiot zobowiązany do wyboru w trybie 

zamówienia publicznego jednolitego dla wszystkich WORD-ów systemu teleinformatycznego ( § 2 pkt.11 

rozporządzenia MTBiGM z 13.07.2012  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami… Dz. U 995 )  
 

3. Punktowego systemu ocen na egzaminie praktycznym – autorskie opracowanie p. Władysława Drozda - 

WORD Zielona Góra     
 

4. Deklaracji i obszarów współpracy 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1305
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/65-2013-03-20-komunikaty-z-obrad-zespolu-roboczego-mtbigm-ds-zmian-przepisow-osk
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/65-2013-03-20-komunikaty-z-obrad-zespolu-roboczego-mtbigm-ds-zmian-przepisow-osk
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06 września 2013 Smardzewice: spotkanie liderów współpracujących 
organizacji społecznych środowiska osk 

 
 

Uwzględniając potwierdzoną obecność w dniu jutrzejszym po. dyr. DTD MTBiGM p. Łukasza Twardowskiego 

uzgodniono stanowczo domagać się rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu ustawy o zm. uokp 

złożonego 20 czerwca 2013r posł. Stanisławowi Żmijanowi - przewodniczącemu Sejmowej Komisji 

Infrastruktury oraz niezwłocznego spotkania w tym przedmiocie. 
Z uwagi na aktualną bardzo trudną sytuację rynkową jak i ignorowanie kilku wspólnych wystąpień do posła Żmijana 

oraz MTBiGM - należy przygotować się do organizowania radykalnych metod artykułowania i domagania 
się realizacji postulatów środowiska osk. 

Dlatego zdecydowano: 
1.     Przeprowadzić w poszczególnych organizacjach rozeznanie co do potencjalnej frekwencji uczestnictwa w 
manifestacji środowiskowej w Warszawie, 
2.     Opracować postulaty i hasła protestacyjne, 
3.     Przeanalizować aspekty finansowe i prawne oraz termin manifestacji.  

Jeżeli nie nastąpi oczekiwany przełom należy zorganizować konferencję prasową i przedstawić aktualną 
dramatyczną sytuację środowiska osk oraz scenariusz wspólnych działań manifestacyjnych społecznych 
organizacji środowiskowych.  
 

07 września 2013 W Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „MOLO” w Smardzewicach nad zalewem 

sulejowskim w ramach konferencji PIGOSK odbyło się spotkanie z po. dyr. DTD MTBiGM p. Łukaszem 

Twardowskim 
 

Dyrektor poinformował, że 06.09.2013r odbyło się „burzliwe” spotkanie z dyrektorami WORD-ów, w których 
eksploatowany jest system teleinformatyczny konsorcjum ITS – Sygnity. 

Aktualnie priorytetowym zadaniem realizowanym przez departament jest  scenariusz zaprezentowany 28.08.2013r 
przez wiceministra MTBiGM p. Macieja Jankowskiego na  posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.  

Przedstawiony plan ma na celu ujednolicenie systemu teleinformatycznego WORD-ów oraz bazy pytań 
egzaminacyjnych we wszystkich ośrodkach ruchu drogowego. 

Do 23 września br.powstanie konsorcjum ITS i PWPW, które w całym kraju obsłuży proces egzaminowania 
kierowców w oparciu o system teleinformatyczny PWPW oraz bazę pytań ujednoliconą przez ITS i zweryfikowaną 
przez ekspertów MTBiGM. 

Ujednolicenie i weryfikacja bazy pytań egzaminacyjnych przez ekspertów MTBiGM wymagają zmiany uokp. 

Dyr. Twardowski odpowiedział twierdząco na moje pytanie cyt. „czy do grona ekspertów zostaną powołani 
również instruktorzy nauki jazdy rekomendowani przez organizacje społeczne środowiska osk?” 
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Ustosunkowując się do (momentami wysoce emocjonalnej) dyskusji oraz zarzutów przerwania dialogu i nie 
realizowania zawartego w marcu br. kontraktu  ze stroną społeczną reprezentowaną przez zespół roboczy 
( vide notatka dla min. T. Jarmuziewicza z 16 kwietnia 2013r ) - dyr. Twardowski  oświadczył, że Jego obecność 
tutaj dowodzi, że dialogu nie przerwano, a przywołany kontrakt będzie realizowany! 

10 i 11 września br. będzie w Sejmie, gdzie ma zamiar rozmawiać z przewodniczącym Sejmowej Komisji 
Infrastruktury p. Posłem Stanisławem Żmijanem między innymi nt. złożonego 20 czerwca 2013r projektu ustawy o 
zmianie uokp.  O efektach rozmów poinformuje. 

Na zakończenie spotkania wręczyłem dyr. Twardowskiemu tekst projektu z 20.06.2013r ustawy o zmianie uokp i 
niektórych innych ustaw, vide fotografia. 

W kuluarach uzgodniono termin spotkania w DTD MTBiGM z przedstawicielami organizacji społecznych 
środowiska osk na  17 września 2013r 
 

 
 

17 września 2013 w Resorcie Transportu 

Dyr. Ł. Twardowski stwierdził, że resort podtrzymuje akceptację i poparcie zmian wypracowanych przez zespół 
roboczy i wyszczególnionych w projekcie z 20.06.2013r zmiany uokp, którego tekst wręczono posłowi Żmijanowi 
już 20 czerwca br. a ostatnio Prezes Stencel przekazał na konferencji PIGOSK 07 września br. w Smardzewicach. 
Tak więc, na tą chwilę są dwa projekty zm. uokp. zwane dalej rządowym i społecznym. 

Z uwagi na tymczasowość rozwiązań aktualnie funkcjonujących w WORD-ach zachodzi absolutnie niezbędna 
konieczność uchwalenia priorytetowych zmian w ustawie jeszcze w 2013r.  

Jednocześnie wyraził obawy, że zbyt wiele zmian mogłoby wydłużyć procedurę legislacji, dlatego optymalnym 
wydaje się być równoległe procedowanie dwóch projektów. Poseł Stanisław Żmijan oświadczył, że termin jest 
możliwy do realizacji. Wyjaśnił przy tym, że jeżeli prawie równocześnie wpłyną dwa projekty zmiany tej samej 
ustawy tj. uokp, to niewątpliwie i tak zostaną one połączone i będą procedowane pod jednym numerem druku 
sejmowego. Zdaniem posła zmiany uokp wypracowane ze stroną społeczną, akceptowane przez resort i 

wyszczególnione w projekcie z 20.06.2013 tzw. społecznym należy wprowadzić podczas procedowania 

projektu. Jednocześnie zapewnił, obecność przedstawicieli strony społecznej podczas procedowania projektu 

ustawy. Nawet zadeklarował, że celem dotrzymania terminu zakończenia procedowania oraz wprowadzenia 
postulowanych zmian do uokp - zgłosi swoją kandydaturę na przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej jaka 
pewnie zostanie powołana do rozpatrzenia proponowanych zmian. 

Roman Stencel podkreślał i wskazywał na dramatyczną sytuację w jakiej aktualnie znajdują się osk ( którą również 
podnosili w swoich wypowiedziach prezesi K. Szymański i J. Domasik ). Informował, że cierpliwość środowiska osk 
jest na wyczerpaniu i domaga się radykalnych działań.  
Dlatego oczekujemy aby jednym z efektów dzisiejszego spotkania była deklaracja zrozumienia problemów tego 
środowiska i jednoznaczne przedstawienie scenariusza działań mających na celu naprawianie „złego” prawa. 
Wszyscy domagaliśmy się procedowania jednego wspólnego projektu ustawy o zmianie uokp. 
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Jedynie p. Michał Łydka oświadczył, iż stowarzyszenie KIEROWCA.PL sprzeciwia się ograniczeniom w realizacji 
możliwości prowadzenia szkolenia teoretycznego na odległość metodą e-learningu uzasadniając, że generalnie 
propozycja skutkuje ignorowaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod nauczania. 

Prezes Stencel odnosząc się do propozycji przewodniczącego Żmijana aby postulaty strony społecznej 

wprowadzać w trybie poprawek podczas procedowania - wyraził obawy, że może okazać się to niemożliwe z 

uwagi na ewentualne zastrzeżenia legislatorów uzasadniane jako wykraczanie poza przedłożenie projektu. Dlatego 
ponowił apel o procedowanie zmian jako jednego przedłożenia. 

Podsumowując dyskusję, dyr. Twardowski oświadczył, że wypracowane z tzw. zespołem roboczym zmiany uokp 
wyszczególnione w projekcie z 20.06.2013 link  http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/projekt_zm_uokp_dla_posla20130620.pdf  

zostaną wprowadzone do projektu ustawy 
 

 
 

 
 

 

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/projekt_zm_uokp_dla_posla20130620.pdf
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18-25 września 2013 zrealizowano zorganizowany przez zarząd wyjazd 

rekreacyjno – zawodowy do Turcji Hotel Drita Resort & SPA w Kargicak - około 15 km od Antalyi 

 
 

 
 

Uczestniczyło: 18 członków OIGOSK + 15 osób towarzyszących 

ZK 10 

EL 5 

DGL 1 

KR 1 

WS 1 

ogółem 33 
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22 listopada 2013 w Łowiczu / przy okazji uroczystości jubileuszu XV lecia PFSSK / spotkali się 

liderzy organizacji społecznych środowiska osk. 
 

 
 

 
 

Konstatując nieobecność dyr. Twardowskiego oraz nie akceptując metod wprowadzania „kuchennymi drzwiami” do 
projektu ustawy istotnych regulacji negatywnie oddziaływujących na reprezentowane środowisko, vide propozycje 
zmiany art. 35 ust.6 uokp – zdecydowano o spotkaniu   

12 grudnia 2013r godz. 12:00 w siedzibie PIGOSK: ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów  

Celem wyartykułowania oficjalnego negatywnego stanowiska odnośnie propozycji zmiany brzmienia art. 35 ust.6 
uokp skutkującej nadaniem również WORD-om kompetencji do prowadzenia warsztatów doskonalenia 
zawodowego instruktorów / wykładowców  
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12 grudnia 2013 w Piastowie /siedziba PIGOSK/ spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi OSKsdw 
 

 
 

 
 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, a reprezentowanych było 20 OSKsdw. 

W efekcie ok. 2,5 godz. dyskusji jednomyślnie zdecydowano o wystąpieniu z oficjalnym pismem do 

przewodniczącego Sejmowej Komisji INF (do wiadomości p. Minister Elżbiety Bieńkowskiej).  
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Główne tezy wystąpienia to: 

a. postulat odrzucenia proponowanych regulacji wyszczególnionych w n/w jednostkach redakcyjnych 
komisyjnego projektu ustawy  / druk 1957 /: 

b. art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ] tj. nadanie również WORD-om kompetencji do 
prowadzenia warsztatów dosk. zawod. instruktorów 

c. art.1 pkt.5) lit. b tiret drugie [  po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu] tj. obowiązek uczestnictwa w 
warsztatach organizowanych wyłącznie przez WORD. 

postulat o akceptację 

d. art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ]  
„Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych 
wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego 
według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia 
udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie 
potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.” 

e. ograniczenia geograficzne, o których mowa w art. 26 ust.9 i art. 28 ust.10 uokp cyt. 
„Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony 
do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art.28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego” 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich kompetencji ośrodków szkolenia kierowców w tym i 
SuperOSK, określonych ustawą o kierujących pojazdami / uokp/.  

f. regulacji wypracowanych oraz uzgodnionych przez stronę społeczną z resortem transportu i 
wyszczególnionych w projekcie ustawy o zm. uokp wręczonym Panu na spotkaniu w Sejmie dnia 
20 czerwca 2013r, co obiecał Pan na spotkaniu w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM w dniu 
17 września br.  

 

Wystąpienia współpracujących organizacji społecznych środowiska osk 

zredagowane przez prezesa OIGOSK: 

Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 

Grzegorz Jarząbek – prezes  
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194 

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

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

Roman Stencel – prezes 
 

03 lipca 2013r 

 
 

Pan poseł Stanisław Żmijan 
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 

 

Prośba 
 

W nawiązaniu do spotkania z Panem 20 czerwca br. w siedzibie Komisji INF. 
W imieniu czterech wiodących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców w Polsce 
przedstawiamy kolejne argumenty na konieczność możliwie jak najwcześniejszego rozpoczęcia procedury 
legislacyjnej i uchwalenie jeszcze w 2013r projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i niektórych 
innych ustaw, którego tekst wręczyliśmy Panu w trakcie spotkania. 

 

Panie Pośle do końca br. zaplanowano jeszcze tylko 11 posiedzeń Sejmu, więc presja upływu czasu jest 
ogromna. 
Stąd pomimo upływu zaledwie 14 dni od spotkania z Panem, zobligowani „niecierpliwym naciskiem” członków, 
będącego konsekwencją naprawdę skrajnie trudnej sytuacji osk – zdecydowaliśmy o zredagowaniu niniejszego 
wystąpienia. 
Będziemy bardzo wdzięczni za informacje o Pana działaniach odnośnie omawianego projektu ustawy lub (i) o 
możliwości spotkania z Panem w przeddzień lub w trakcie 45 posiedzenia Sejmu w dniach 10, 11 i 12 lipca 
2013r. 
19 lipca br. za pośrednictwem sekretariatu Sejmowej Komisji Infrastruktury / INF/ ponowiliśmy prośbę o 
spotkanie z przewodniczącym komisji INF – na prośby te poseł St. Żmijan nie reaguje!  
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15 lipca 2013r 

 

Szanowny Pan Zbigniew Rynasiewicz 

Sekretarz Stanu 
 

Szanowny Panie Ministrze, w imieniu czterech wiodących organizacji społecznych środowiska ośrodków 
szkolenia kierowców uprzejmie prosimy o możliwość bezpośredniego spotkania n/w liderów tych organizacji z 
Panem Ministrem w dogodnym dla Pana terminie począwszy od II połowy sierpnia br. 

Z racji naszego aktywnego uczestnictwa w procedowaniu projektów ustawy o kierujących pojazdami oraz 
innych ustaw, wielokrotnie mieliśmy możliwość oceny i jesteśmy pod wrażeniem Pana merytoryczności i 
sprawności przewodniczenia obradom Sejmowej Komisji Infrastruktury. 

Dlatego z uznaniem oraz zadowoleniem przyjęliśmy informację i gratulujemy powołania 
Pana na stanowisko Sekretarza Stanu w MTBiGM. 

 
Na spotkaniu, o które prosimy chcielibyśmy w bezpośredniej rozmowie przybliżyć Panu poważne problemy  

z jakimi aktualnie boryka się środowisko ośrodków szkolenia kierowców jak i duże mankamenty oraz uciążliwości 
dotykające od 19 stycznia 2013r również obywateli w procedurach uzyskiwania uprawnień do kierowania 
pojazdami. 
Niewątpliwie z racji wieloletniego pełnienia funkcji przewodniczącego Sejmowej Komisji INF - tematyka spotkania, 
o które zabiegamy jest Panu znana i „bliska”. 
Stąd jesteśmy przekonani, że rzetelne wyartykułowanie, uzasadnienie i dyskusja z Pana udziałem może 
„zaowocować” niecierpliwie oczekiwanymi zmianami regulacji prawnych, których pilne wdrożenie wyeliminuje wiele 
z wyżej sygnalizowanych dolegliwości, a nawet zagrożeń społecznych, które wyartykułujemy na spotkaniu. 
Wskazując na powyższe, z ufnością oczekujemy na zaproszenie. 
 

Monit                                                                                02 września 2013r 

 

Szanowny Panie Ministrze, w imieniu czterech organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców. 
W nawiązaniu do przesłanego ePUAP pisma z 15 lipca 2013r uprzejmie przypominamy, Ŝe oczekujemy na 
określenie terminu bezpośredniego spotkania z Panem Ministrem n/w liderów tych organizacji. 

 

26 lipca 2013r 

 

Szanowny Pan Sławomir Nowak 
MINISTERSTER Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   

 
Wniosek 

W imieniu czterech wiodących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców w 

Polsce zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań mających na celu możliwie jak 

najwcześniejsze rozpoczęcie procedury legislacyjnej i uchwalenie jeszcze w 2013r projektu 

ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i niektórych innych ustaw… 

Uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska najpóźniej w terminie jednego miesiąca. 
Po bezskutecznym upływie w/w zakreślonego terminu przyjdzie nam z przykrością konstatować, że 

Resort Transportu po ostatnich zmianach personalnych nie jest zainteresowany dalszą bezpośrednią współpracą 
z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentujących środowisko ośrodków szkolenia kierowców. 

W takich okolicznościach będziemy zmuszeni zaakceptować oraz inicjować inne dopuszczone 

prawem formy publicznego artykułowania i domagania się urzeczywistnienia 

uzasadnionych w/w postulatów środowiskowych. 
 

Mamy szczerą nadzieję, że wzmiankowane publiczne formy artykułowania postulatów nie będą konieczne. 

 

 

17 września 2013r 

 

Pan Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz stanu, wiceminister 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   

 
Wniosek 

 

Dziewięciomiesięczny okres wdrażania ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami (uokp ) ujawnił 
mankamenty oraz zbędne dolegliwości. Zachodzi konieczność ich niezwłocznego wyeliminowania. 
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Dlatego w imieniu n/w organizacji społecznych środowiska osk prosimy o akceptację postulatu 
poniższych zmian uokp: 
 

1. Uchylić obligatoryjny obowiązek wystawiania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
 

Art. 27 ust 4  
Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje może wydać osobie  ubiegającej  się  o  
uzyskanie  uprawnienia  do  kierowania  motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli osoba ta: 
 

Art.50 ust 2 pkt. 5 
2. Nie może być egzaminowana osoba: 

5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia; której profil kandydata na kierowcę nie zawiera 
informacji o ukończeniu wymaganego szkolenia; 

 

2. Ograniczyć geograficzny zasięg działalności osk we wszystkich obszarach kompetencji 

określonych uokp / vide art. 26 ust.9 / 
 

3. Zlikwidować generujący koszty obowiązek prowadzenia (10 +4 godz.) zajęć w ramach 

warsztatów doskonalenia zawodowego w wymiarze aż 3 dni! 
 

4. Doprecyzować wymogi oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia na warsztatach 

doskonalenia zawodowego oraz wprowadzić obowiązek zawiadamiania starosty o 
rozpoczęciu zajęć w ramach warsztatów, np. 
„przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ( a może 

właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia zajęć), najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia 

warsztatów listę uczestników oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć..” 
 

5. Z uwagi na kompatybilność programów zajęć teoretycznych warsztatów doskonalenia 

zawodowego egzaminatorów i instruktorów powinno się wprowadzić regulację skutkującą 

zaliczeniem części teoretycznej warsztatów dla osób posiadających uprawnienia 

instruktora i egzaminatora. 

 

23 października 2013r 

 

Szanowni Panowie 

Stanisław Żmijan            poseł PO, przewodniczący Sejmowej Komisji 
Infrastruktury  
Łukasz Twardowski        p.o. dyr. DTD MTBiGM 

 
Z głębokim niepokojem  konstatujemy, że upłynął już ponad miesiąc od spotkania w resorcie transportu w dniu  
17 września 2013r. 
Podczas, którego obiecaliście Panowie poprzeć przy okazji koniecznych zmian uokp zaakceptowane przez 
Departament TD postulaty środowiska osk wyszczególnione w tzw. projekcie zmiany uokp z 20 czerwca 2013r. 
 

Niestety nie dostrzegamy żadnych faktów oraz nie docierają do nas wiarygodne informacje o stopniu 
zaawansowania prac legislacyjnych nad wdrożeniem zapowiadanego scenariusza zmiany ustawy o kierujących 
pojazdami i realizacji w/w obietnic, zapewnień…. 
 

Wskazując na powyższe fakty i zagrożenia, niniejszym ponawiamy prośbę o aktualną informację odnośnie 

procedury legislacyjnej i realności terminu uchwalenia jeszcze w 2013r? - niezbędnych zmian regulacji 

ustawowych, w tym postulatów środowiska osk wypracowanych wspólnie z resortem transportu i 

wyszczególnionych w projekcie z 20 czerwca 2013r o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych 

innych ustaw 
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07 listopada 2013r 

 

Pan Łukasz Twardowski 
Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej 
 

Szanowny Panie Dyrektorze  
W imieniu czterech organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców w Polsce 

informujemy, iż z konsternacją i ogromnym niepokojem  konstatujemy charakteryzujące się dużym stopniem  

rozbieżności terminów realizacyjnych - doniesienia medialne  o Pana oświadczeniu dotyczącym wdrożenia zmian 

w ustawie o kierujących pojazdami, wypracowanych przez tzw. zespół roboczy składający się z liderów n/w 

organizacji społecznych (pierwsza połowa 2014r).  

 

09 grudnia 2013r 

 

Poseł Pan Stanisław Żmijan 
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 
 

Szanowny Panie Pośle 
 

Wobec  opublikowania druku sejmowego nr 1957 z komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o 
kierujących pojazdami. 
Niniejszym uprzejmie przypominamy, że na spotkaniu w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM w dniu 
17 września br. obiecał Pan wystąpić do Biura Legislacyjnego Sejmu o opinię nt. dopuszczalności uzupełnienia w 
trakcie procedowania tego projektu ustawy o postulaty strony społecznej wypracowane wspólnie i uzgodnione z 
resortem transportu, a które wyszczególniono w projekcie ustawy wręczonym Panu na spotkaniu w Sejmie dnia 20 
czerwca 2013r. 
 

W dyskusji na w/w spotkaniu 17.09.2013r pojawiła się obawa, że zakres poprawek koniecznych dla wprowadzenia 
do ustawy postulowanych  regulacji, może wykraczać poza przedłożenie Komisji. 
 

Gdyby tak się stało, konsekwencje wynikające z aktualnej dramatycznej sytuacji rynkowej, wyczerpującej się 
cierpliwości oraz ogromnego rozczarowania i rozżalenia środowiskowego byłyby nieprzewidywalne. 
 

Dlatego wierzymy, że Pan Przewodniczący niezwłocznie podejmie stosowne działania i w możliwie krótkim czasie 
ustosunkuje się do omawianej kwestii. 
Deklarujemy i mamy nadzieję na uczestnictwo w procedowaniu powyższego projektu ustawy. 

 

12 grudnia 2013r 

 

Poseł Pan Stanisław Żmijan 
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 
 

Szanowny Panie Pośle 
 

Statutowi reprezentanci organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców w RP oraz 
przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców dysponujące poświadczeniem starosty o spełnianiu 
dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 uokp tzw. SuperOSK  w efekcie dyskusji prowadzonej na 
spotkaniu w Piastowie - niniejszym  zwracają się z prośbą o rozważenie i uwzględnienie poważnego niżej 
prezentowanego problemu dotyczącego kompetencji do organizowania i prowadzenia warsztatów doskonalenia 
zawodowego instruktorów / wykładowców. 

Jak doskonale Panu wiadomo w dniu dzisiejszym rozpoczęto procedowanie komisyjnego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o kierujących pojazdami / druk 1957 /. 
Projekt ustawy między innymi przewiduje zmianę brzmienia art.35 ust.6 oraz dodaje ust.6 w art. 49 skutkujących 
wyposażeniem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego [WORD] również w kompetencje do prowadzenia  
3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców. 

Stanowczo i zdecydowanie protestujemy oraz przeciwstawiamy się tej zaskakującej, bo nie 

konsultowanej ze środowiskiem osk propozycji!  
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12 grudnia 2013r 

Rozpoczęcie procedowania projektu ustawy o kierujących pojazdami / druk 1957/  
 

 
 

 

 

 

Aktywność członków zarządu OIGOSK mierzona: 
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1.  Liczbą korespondencji 
Wezwania do zapłaty 

     

 

2.  Intensywnością podróży służbowych 
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Przyjmując, że w drogowych realiach RP przejechanie dystansu 1000 km samochodem 

osobowym trwa 16 godz. członkowie zarządu OIGOSK rocznie podróżowali służbowo godz.:  
 

 
 

W 2013r nominalny, roczny wymiar czasu pracy wyniósł 2008 godzin (251 dni x 8 godz.). 

258 / 2008 = 13% 



Str.42 

 

Prezes Stencel wynegocjował z KIR korzystny rabat cenowy za  

Bezpieczny Podpis Cyfrowy KIR 

 

From: OIGOSK Koszalin  
Sent: Friday, December 28, 2012 2:16 PM 
To: oigosk@izbaosk.eu  

Subject: podpis elektroniczny Szafir -> KIR dla Kierowników OSK 
  

Witam 

 Przesyłam do wiadomości ofertę Krajowej Izby Rozliczeniowej stanowiącą odpowiedź na 

zapytanie. 

Oferta uwzględnia dla członków OIGOSK upust cenowy 60 PLN netto na każdym zestawie w 

stosunku do cen standartowych. http://elektronicznypodpis.pl/files/doc/cennik_.pdf  

Zważywszy na relacje cenowe ( 300 PLN ) korzystniejszy jest niewątpliwie okres  

2 – letni, a praktyczniejszy zestaw MINI ( USB a’la pendrive ) 

 

  

Wypełnione zamówienie, umowę przesłać scan  e-mail lub faksem na poniższy adres, numer  ( 
z powiadomieniem niżej podpisanego )  
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  
Przedstawicielstwo Handlowe w Koszalinie  
ul. Zwycięstwa 7-9  
75-028 Koszalin  
tel.: 94 341 00 92  
fax.:94 341 00 45  
tel. kom.: 603 305 373  
www.dominika.grzesik@kir.com.pl  

Natomiast  osobisty odbiór zestawu ( wymagane: dokument tożsamości; oryginały  zamówienia, umowy) 
nastąpi we wskazanej przez zamawiającego (osk) placówce terenowej KIR 

Link: http://elektronicznypodpis.pl/kontakt/oddzialy  
  

Zachęcam do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty! 
Nadmieniam, że od sierpnia 2008r bezproblemowo używam zestawu Szafir -> KIR 
  

Pozdrawiam  

Roman Stencel - prezes 
tel/faks +48 94 346 44 87 ; +48 502 532 405 ; www.izbaosk.eu  

mailto:oigosk@izbaosk.eu
mailto:oigosk@izbaosk.eu
http://elektronicznypodpis.pl/files/doc/cennik_.pdf
wlmailhtml:www.dominika.grzesik@kir.com.pl
http://elektronicznypodpis.pl/kontakt/oddzialy
http://www.izbaosk.eu/
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 Oddziały Terenowe OIGOSK 

 

Podstawowym elementem struktury organizacyjnej jest Oddział Terenowy.  
Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2013r) w OIGOSK funkcjonowało 9 n/w oddziałów: 
   

  
2007R 2008R 2009R 2010R 2011R 2012R 2013R 

1 Oddział KOSZALIN 86 96 113 106 96 94 82 

2 Oddział TORUŃ 31 42 39 34 23 20 13 

3 Oddział ŁÓDŹ 32 33 32 38 42 49 37 

4 Oddział SŁUPSK 26 21 17 14 14 13 17 

5 Oddział KRAKÓW 16 15 19 20 19 20 16 
6 Oddział GDAŃSK 11 17 19 21 26 27 22 

7 Oddział ZIELONA G 13 27 25 19 16 14 14 

8 Oddział SIEDLCE 13 14 14 14 16 19 18 

9 Oddział Głogów 0 0 0 15 12 9 7 

 
OGÓŁEM 228 265 278 281 264 265 226 

 
Zwyczajnych 191 217 228 236 215 205 205 
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Najistotniejsze przedsięwzięcia w oddziałach terenowych 
 

OT 1 w Koszalinie  

Odbyło się 6 posiedzeń zarządu OT1 
26 luty 2013 
20 maj 2013 
23 sierpień 2013 
02 październik 2013 
19 listopad 2013 
20 grudzień 2013 
 

Zwołano dwa Walne Zebrania Członków OT1: 23 luty 2013 i 26 październik 2013r 

Po rozeznaniu rynku decyzją zarządu OT1 nawiązano kontakt z firmą „Prosper Kasy Fiskalne” 

Przemysław Piwowarczyk 75-350 Koszalin, która zaproponowała atrakcyjne ceny dla członków  

FAREX "Perła„  szt. 11    799 PLN/szt. brutto 

Posnet Mobile HS EJ szt. 14  1230 PLN/szt. brutto 

 

Prezes Stencel decyzją zarządu OT1 z 20.05.2013r uczestniczył w pracach Komisji Przetargowej ZORD, której 
zadaniem było przedstawienie dyrektorowi najkorzystniejszej oferty na zakup 15 samochodów osobowych do 
egzaminowania. 

  

21 maja 2013r w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie odbyła się prezentacja 
przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A wg. nowych zasad 
wprowadzonych ustawą z 05 stycznia 2011r o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19 stycznia 2013r. 
W pokazie uczestniczył prezes Stencel wraz z 8 członkami OT1. 
 

16 listopada 2013r w obiektach AHE Łódź OD K-lin wysiłkiem logistycznym prezesa Stencla we współpracy i na 
podstawie stosownej umowy cywilno-prawnej z OSKsdw Ryszard Świętoń Koszalin odbyły się zajęcia 

teoretyczne w ramach 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.  

Zarząd OT1 zgłosił 76 uczestników warsztatów w tym 50 członków OT1 tj. 61%. 
Skutkiem starań zarządu OT1 oraz dofinansowania z funduszy OIGOSK była bardzo atrakcyjna, niska odpłatność 
za uczestnictwo w warsztatach tj. 70 PLN / 120 PLN odpowiednio członek zwyczajny / wspierający. 
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4.4  w oparciu o umowę z Maja 2007 z firmą „CORRECT” Koszalin, członkowie OT1 zakupili po atrakcyjnych 
cenach rabatowych następujące ilości paliw:  

 

 
 

4.5 Na podstawie porozumienia z 20.05.2011r z Dilerem PEUGEOT firma Mojsiuk Motor sp j Stare Bielice 
członkowie OT1 uzyskali znaczące rabaty na usługi obsług pojazdów i zakupy części zamiennych 
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OT 2 w Toruniu  

 

Sprawozdanie  

z działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych  

w okresie  od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.  w Oddziale Terenowym nr 2  w  TORUNIU. 
 

1. Liczebność członków : 01 stycznia 2013 r. - 19,     31 grudzień 2013 r. – 13. 
  

2. Posiedzenia zarządu OT2 TORUŃ. 
Lp. data miejsce Nr protokołu Krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 

  
30.08.2013r 
 

TORUŃ 1/ZOT2/08/2013 
  Podjęcie Uchwały o dofinansowaniu 
Warsztatów Instruktorów dla członków  z 
funduszu OT2 

2 

  
05.12.2013r 

  
TORUŃ 

  
1/ZOT2/12/2013 

 Organizacja spotkania wigilijnego – 

20.12.2013r. 

3     

4     

5     

 

3. Zebrania członków OT2 TORUŃ 

Lp. data miejsce Obecnych 
W 

tym członków 
Krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 14.03.2013 TORUŃ 11 8 

1. Wybór Sekretarza Zarządu OT 2 Toruń - 
Janusz Trzebowski   

2. wybór delegatów, na WZC OIGOSK 

2      

 
 
podpis sporządzającego                                                                                podpis prezesa OT2 
 

-----Original Message----- 
From: auto_jazda@op.pl [mailto:auto_jazda@op.pl]  
Sent: Tuesday, January 07, 2014 3:10 PM 
To: OIGOSK 
Subject: Sprawozdanie z działalności OT 2 za 2013 rok... 
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OT 3 w Łodzi 

 
Sprawozdanie z działalności  

statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w okresie od  01.01.2013r. do 31.12.2013r.   

 w oddziale terenowym OIGOSK nr III w Łodzi  

1. Liczebność członków 

01 stycznia 49 osób w tym 14 członków wspierających    

31 grudnia 37 osób w tym 10 członków wspierających  

  

Odbyły się 4 posiedzenia zarządu OT3 
 

21 styczeń 2013 (tematyka zebrania: Kasy fiskalne – oferty, Delegaci na VIZD, Podpis bezpieczny „szafir”) 
17 czerwiec 2013 

(Ustalenie porządku zebrania członków OT3. Wniosek członków OT3 do dyrektora WORD w Łodzi, o możliwość 
przedłużenia do końca roku egzaminowania samochodami Toyota. Konieczność podjęcia starań o zorganizowanie 

warsztatów dla instruktorów OT3) 
09 wrzesień 2013 

(Uchwała zarządu OT3 nr 1/2013: 

Zarząd podjął decyzję o: 

1) skierowaniu  zapytania ofertowego do OSK spełniających dodatkowe wymagania , zarejestrowanych na terenie woj. 

łódzkiego 

2) powołuje do składu zespołu oceniającego oferty : Zbigniewa Popławskiego , Zbigniewa Gryglasa, Andrzeja 

Kostulskiego. 

Na dzień 1.10.13r godz. 13:00 , wyznacza termin zebrania członków OT3 w celu wyłonienia chętnych do odbycia 

warsztatów 3 – dniowych) 
15 listopad 2013 

(Wyłonienie organizatora warsztatów dla instruktorów. 

Warunki uczestnictwa w warsztatach, zgodnie z uchwałami zarządu OIGOSK. 

Organizacja spotkania wigilijnego członków OT3) 

 

Zwołano cztery Zebrania Członków OT3:  
 

21 styczeń 2013 
W porządku obrad pierwszego zebrania w tym roku znalazły się następujące sprawy:  
1. Kasy fiskalne  
2. Delegaci na WZD 06.04.2013r 
    Wycieczka do Turcji organizowana przez Izbę 
3. Zmiany: 1) ustawy  
             2) rozporządzenia 
             3) P.K.K. 
             4) korespondencja  - www.osk.pwpw.pl 
4. Podpis elektroniczny  - „szafir”, KIR  
 

17 czerwiec 2013 
W porządku obrad tego zebrania znalazły się następujące sprawy: 
1.Spotkanie z dyrektorem i egzaminatorami WORD w Łodzi. 
2.Informacje na temat warsztatów dla instruktorów. 
3.Planowane zmiany w ustawie i rozporządzeniach. 
4.Informacje dotyczące opłacania składek. 

 

01 październik  2013 
W porządku obrad uzgodnionym przez zarząd znalazły się: 

 Spotkanie z przedstawicielami UM –p. Mariusz Jagielski, p. Krzysztof Szymański (p.o kierownika Oddziału Nadzoru i 
Kontroli) oraz p. Beata Andrzejczak (kierownik Oddziału Praw Jazdy). 

 Organizacja warsztatów dla instruktorów nauki jazdy 
przedstawienie ofert dot. zorganizowaniu warsztatów 3-dniowych dla instruktorów nauki jazdy oraz wyłonienia chętnych do 
odbycia w/w warsztatów. 

 Organizacja protestu szkoleniowców w związku z odłożeniem wprowadzenia zmian w Uokp. 
 

18 listopad 2013 
Tematami zebrania były:    
1.Zorganizowanie spotkania wigilijnego członków łódzkiego OT. 
2.Ustalenie warunków uczestnictwa i terminu 3 – dniowych warsztatów. 

   
 

http://www.osk.pwpw.pl/
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Pierwotnie zarząd III oddziału OIGOSK brał pod uwagę dwie lokalizacje, t.j. Skierniewice i Sieradz. Jednak po 
uzyskaniu informacji od właścicieli f-my Auto-szkoła Wota, iż w najbliższym czasie uzyskają Oni potwierdzenie 
spełniania dodatkowych warunków, zarząd podjął decyzję, że warsztaty zostaną przeprowadzone przez ten 
ośrodek.  
Uzgodniono zorganizowanie warsztatów w dniach od 29.11.do 1.12.2013r, za kwotę 250 zł/os. 

Z dofinansowania z funduszy OIGOSK (100/150 PLN) skorzystało 1/13 członków OT3 tj. 38%. 
 

W dniu 14.12.2013r zarząd oddziału zorganizował tradycyjnie spotkanie wigilijne członków. 

W spotkaniu, które przebiegło w bardzo przyjemnej, świątecznej atmosferze, wzięło udział 39 osób 
 
 

OT 4 w Słupsku 

Sprawozdanie z działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć  

realizowanych w okresie 2013r w Oddziale Terenowym OIGOSK nr 4   w  Słupsku 

 

1. Liczebność członków 
01 stycznia:  9        31 grudzień: 17  
 

2. Posiedzenia zarządu OT 4 
 

Lp. data miejsce nr protokołu krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 

0
7
.0

2
.2

0
1
3
r 

S
łu

p
s
k
 

bn. 

1. Sprawy członkowskie, informacja o fluktuacji itp. { 9 członków } 

2. Dyscyplina opłacania składek w OT4 za okres I - II.2013 / 69% / 

3. Dofinansowanie z funduszy w dyspozycji zarządu OT4 wyjazdu zawodowo-

turystycznego do Turcji  18-25.09.2013r { dodatkowo max. 500 PLN} 

2 
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7
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r 
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1.     Sprawy członkowskie, informacja o fluktuacji itp. { 9 członków } 

2.     Dyscyplina opłacania składek w OT4 za okres I - IV.2013 {71% } 
 

3 
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r 
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bn. 

1. Sprawy członkowskie, informacja o fluktuacji itp. { 9 członków } 

2. Dyscyplina opłacania składek w OT4 za okres I - VIII.2013 / kwotowo 90 % / 
3. Problematyka 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego  { w związku z 

opinią MTBiGM z 22.08.2013 dot. art. 26.9 uokp, brak ograniczeń geograficznych – 
zdecydowano o wysłaniu zapytań ofertowych, ale postanowiono poczekać z 
decyzjami} 
 

4 

0
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bn. 

1. 3 dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów dla członków OT4: 
wybrano ofertę SuperOSK R. Poldek zdecydowano o dofinansowaniu z funduszy 
OIGOSK w max. wysokości zakreślonej przez zarząd OIGOSK.  

 

5 
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bn. 

1. omówienie przebiegu 3 dniowych warsztatów dosk. zawod. instruktorów dla 
członków OT4 

9 uczestników z listy OIGOSK   
Uczestnicy powszechnie wyrażali pochlebne opinie o dobrej organizacji, 
profesjonalizmie oraz interesująco prowadzonych wykładach, prezentacjach i 
ćwiczeniach 

2. ustalono termin tradycyjnego spotkania opłatkowego zarządu z przedst.. 
współpracujących instytucji na 20.12.2013r. 
 

6 
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bn. 

1. Sprawy członkowskie, informacja o fluktuacji itp. { 17 członków } 

2. Dyscyplina opłacania składek w OT4 za okres I - XII.2013 / 100% / 
3. Omówienie zorganizowania Walnego Zebrania Członków OT4 oraz przygotowania 

sprawozdań za 2013r 
4. Spotkanie „opłatkowe”  
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3. Zebrania Członków OT4 
 

lp. data miejsce obecnych 
w tym 

członków 
krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 

1
6

.0
2
.2

0
1
3

r 
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łu

p
s
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a
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A

W
K

O
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8 5 
/quorum 4/ 

1) Sprawozdanie zarządu OT4 z działalności w 2012r 
2) Sprawozdanie skarbnika OT4za 2012r 
3) Wybory Delegatów OT4 (1 +1) na VI Walne Zebranie Delegatów 

OIGOSK 06.04.2013 w Łysomicach. 
4) problematyka obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

fiskalnych Janusz Szambelan  
5) nowe zasady księgowania w koszty wydatków dokumentowanych 

rachunkami, fakturami; Rejestr dowodów księgowych Janusz 
Szambelan  

6) Obowiązki informacyjne osk w świetle uokp z 05.01.2011 i 
rozporządzeń (przedstawiciele UM Słupsk prezentowali stanowisko 
organu nadzoru) 

7) problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców: 
dyr. WORD zapowiedział ogłoszenie przetargu na zakup samochodów 
do egzaminowania kat. B i C, C+E; 
p. Wiczkowski omówił najczęstsze błędy popełniane na egzaminach; 
analizowano poprawny sposób zachowania na prezentowanych 
skrzyżowaniach 

Goście: Z. Wiczkowski, A. Kornaś 
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17 6 
/quorum 5/ 

1) problematyka wewnątrzorganizacyjna: 
Prezes Szambelan w prezentacji omawiała  zaawansowanie prac nad 
zmianami regulacji prawnych w obszarze szkolenia i egzaminowania, 

2) Prezes Szambelan szczegółowo poinformowała o 3 dniowych 
warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów dla członków 
OT4, które rozpoczną się 09.11.2013r 

3) przedstawiciele Urzędu Miasta Słupsk przedstawili dane statystyczne o 
egzaminach państwowych na prawo jazdy oraz najczęstsze przyczyny 
niepowodzeń egzaminacyjnych. P. Wiczkowski  przekazał informację o 
podjęciu  działań mających na celu zmianę samochodów do 
egzaminowania. 

 

Goście: Z. Wiczkowski, R. Aleksandrowski 

   

4. Opis pozostałej działalności 
20 grudnia 2013r zorganizowano spotkanie „opłatkowe”, które przebiegło w serdecznej atmosferze przy 
90% frekwencji 
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OT 5 w Krakowie 

 

Sprawozdanie 

 z działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w okresie . 01.01.2013 – 31.12.2013 .   

w oddziale terenowym OIGOSK nr .V   w .Krakowie   

Liczebność członków  01 stycznia.  18.  .    31 grudnia.  .16  . 

 

Odbyło się 5 posiedzeń zarządu OT5 
 

19 luty 2013  
Omówienie problemów na rynku szkoleń kandydatów na kierowców w świetle zmian w przepisach 
obowiązujących od miesiąca. 

12 kwiecień 2013  
Ponowne omówienie problemów na rynku szkoleń oraz dyskusja nad zaradzeniem pogłębiającego się. 
problemu. Ponadto rozmowy na temat ewentualnych protestów ulicznych do których namawiają niektóre 
OSK znajdujące się w strukturach OIGOSK 

04 czerwiec 2013 
W związku z planowanym zakupem nowych pojazdów egzaminacyjnych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Krakowie dyskusja dotyczyła delegowania naszego przedstawiciela do prac związanych z 

przygotowanie przetargu na zakup samochodów osobowych przez MORD w Krakowie 

13 wrzesień 2013 
Poruszono kwestię zawiłości przepisów dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców, oraz 
stwierdziliśmy potrzebę zorganizowania spotkania z przedstawicielem Urzędu Miasta Krakowa sprawującym 
nadzór nad procesem szkolenia 

22 listopad 2013 
Podczas posiedzenia ustalono tematykę którą chcieliśmy poruszyć podczas spotkania z urzędnikami 
poszczególnych urzędów: SP Nowy Targ; UM Kielce; UM Kraków; UM Łódź 

 
Zwołano trzy Zebrania Członków OT5:  
 

19 luty 2013 
Omówienie panującej sytuacji na rynku szkoleń Ośrodków Szkolenia Kierowców. Podczas zebrania 

zastanawiano się nad przyczynami drastycznego spadku frekwencji osób pragnących rozpocząć szkolenie 

w zakresie wszystkich praw jazdy. Podjęto decyzję o bacznym obserwowaniu rynku szkoleń kandydatów na 

kierowców i podjęciu ewentualnych prób poprawienia obecnej sytuacji zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wszyscy zebrani zdecydowanie w sposób negatywny, wypowiedzieli się odnośnie ulicznych protestów 

do których nawołują niektóre podmioty. 

 

04 czerwiec 2013 
Głównym celem zebrania było wyłonienie wiceprezesa oraz skarbnika Oddziału. Wiceprezesem został 

wybrany kol. Karol Peszt. 

 

22 listopad 2013 
Podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi ( przedstawicieli organów nadzoru osk) poruszano sprawy 

niezmiernie istotne dla naszego środowiska. Wiceprezes Gryglas przedstawił zebranym ostatnie informacje 

otrzymane na spotkaniu w Ministerstwie. Przed przybyciem zaproszonych gości członkowie oddziału 

zredagowali oświadczenie dotyczące różnego rodzaju zachowań byłych oraz aktualnych członków 

OIGOSK.  
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W dniu 23.12.2013r zarząd oddziału zorganizował tradycyjnie spotkanie wigilijne. 

Członkowie OT5 podzielili się opłatkiem między sobą i zaproszonymi gośćmi , życząc jak najszybszego wyjścia z 
zapaści w naszej branży. 

W spotkaniu, które przebiegło w bardzo przyjemnej, świątecznej atmosferze, wzięło udział 12 osób 
 
-  -  -  -  -  -  

 

 

OT 6 w Gdańsku 

 

Sprawozdanie 

z działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013r. 

w oddziale terenowym OIGOSK nr  VI   w  GDAŃSKU 

 
3. Liczebność członków 

01 stycznia.: 34    31 grudnia.:  21 

 

Odbyły się 3 posiedzenia zarządu OT6 
 

12 kwiecień 2013  
Uchwała Nr 0/04/13 z dnia 12.04.2013 Zarządu OT6 Gdańsk 
W sprawie finansowania wydatków związanych z wyjazdem i pobytem na X OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
STOWARZYSZENIA  KIEROWCA.PL. w Bełchatowie Dla branży szkoleniowej kandydatów na kierowców i kierowców 
zawodowych. W kwocie 2100zl. 
 

07 sierpień 2013 
Podjęcie uchwały  w sprawie posiedzenia SK w Łodzi w dniu 13.08.2013; Uchw.1/08/13 w sprawie refundacji wydatków 
na podróż mężów zaufania na posiedzenie SK w Łódź. ( niezrealizowana )  
Organizacja warsztatów dla członków OIGOSK OT6;  
Ustalenie kalendarium zebrań zarządu OT6 w roku 2013r.  

Uchwała Nr 2/08/13 z dnia 07.08.2013 Zarządu OT6 Gdańsk 
Niniejszą uchwałą zarząd zobowiązuje się: 
by zwrócić się do pozostałych OT z propozycją zwołania zebrania wszystkich Oddziałów OIGOSK, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Koleżeńskiego w pełnych składach osobowym. 
Spotkanie ma na celu wysłuchanie informacji Zarządu OIGOSK o dotychczasowych działaniach na rzecz poprawy szeroko 
pojmowanego bytu OSK członków OIGOSK, jak również ma dać możliwość bezpośredniego zadawania pytań osobom, 
które biorą udział w pracach zespołu roboczego przy MTBiGM 
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19 październik  2013 

Odczytanie korespondencji skarbnika OT6 o rezygnacji z zajmowanej funkcji w zarządzie OT6. 
From: artex@akcja.pl [mailto:artex@akcja.pl]  
Sent: Saturday, October 19, 2013 12:04 AM 
To: Janusz Chmielowiec; Janusz Chmielowiec; Roman Stencel 
Subject: Rezygnacja z funkcji skarbnika OT6 OIGOSK  
 

Do wiadomości Prezesa Romana Stencla i Prezesa OT6 Janusza Chmielowca. 
 

Z uwagi na sytuacje w naszej organizacji która skupiła się na walce między członkami ,zamiast skupić się na problemach 

naszego środowiska szkoleniowego. Składam rezygnacje z funkcji skarbnika OT6 . Niestety nie mogę 

uczestniczyć w zebraniu w dniu 19.10.2013r z powodów rodzinnych. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji skarbnika OT6; uchw. Nr  1/10/13 
 
Uchwały zarządu OT6 podjęte w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art. 32 ust.6 w związku z art.     
17 ust.7 statutu 

lp. data nr protokołu krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 01.01.2013 Uchw. 1/01/13 Spotkanie noworoczne.  

2 15.03.2013 Uchw. 0/03/13 
Finansowanie wyjazdu przedstawicieli OT6 na protest środowiska OSK w Zielonej Górze 

w dniu 21 marca 2013r. 

3 23.03.2013 Uchw. 1/03/13 
Finansowanie wydatków  dotyczących  protestu środowiska OSK w Gdańsku w dniu 19 

marca 2013r. 

4 22.05.2013 Uchw. 1/05/13 
Finansowanie wyjazdu na spotkanie robocze przedstawicieli OT OIGOSK  w dniach  24-

25.05.2013 Łódź. 

5 06.06.2013 Uchw. 1/06/13 
Zgłoszenie uczestników OT6  na finał konkursu  INSTRUKTOR ROKU 2013 / Białystok 
w dniach 21-22.06.2013r. 

6 13.06.2013 Uchw. 2/06/13 Finansowanie wydatków turnieju Instruktorzy kontra Egzaminatorzy 2013 -  2 edycja   

7 08.09.2013 Uchw.1/09/13 
Prośba  o sprostowanie informacji  zamieszczonej przez OSK D. Śmiarowski na swojej  
witrynie internetowej OSK D. Śmiarowski.  

 
Zwołano pięć Zebrań Członków OT6:  
 

24 styczeń 2013 
 Analiza obowiązujących dokumentów prawnych – ustawa i rozporządzenia. 

 Krytyka dotychczasowej działalności izby i planowanego wyjazdu zagranicznego. 

 Wniosek o spotkanie z Marszałkiem Województwa oraz przedstawicielami starostw. 
 

15 marzec 2013 
 Wybór delegatów na VI ZD OIGOSK w dniu 6 kwiecień 2013r. Łysomice 
 Omówienie przygotowań do protestu środowiska OSK w Gdańsku w dniu 19 marca 2013r. 

 
15 czerwiec 2013 

Spotkanie z członkiem zarządu Zb.  Gryglasem 
 Relacja z procedowania poprawek do ustawy. 
 Pytania do zarządu 
 Analiza sytuacji rynkowej środowiska szkoleniowego  
 Omówienie imprezy Turniej Instruktorzy contra Egzaminatorzy 

 
 
21 wrzesień 2013 

 Omówienie sprawy wykluczenia członków OIGOSK OT6 ( wykluczenie 10 członków OT6) 
 Wybory uzupełniające do zarządu OT. 
 Omówienie i wybranie OSK do przeprowadzenia 3 dniowych warsztatów w OT6. 
 Omówienie sytuacji bieżącej w branży OSK. 

 

19 listopad 2013 
W skład zarządu wszedł : Wojciech Musalewski, który otrzymał 8 głosów  

Zarząd się ukonstytuował w składzie: 
Janusz Chmielowiec – prezes 
Krystian Selonke – wiceprezes 
Wojciech Musalewski – sekretarz 

 
19 grudnia 2013r odbyło się spotkanie wigilijne z dyrekcją PORD 
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Pozostałe przedsięwzięcia, inicjatywy OT6 GD 
 

 21.02.2013 – Sprawa próbnych egzaminów w WORD Elbląg / wystąpienie  do marszałka woj. Warmińsko- 
Mazurskiego w przedmiotowej sprawie „Próbnych egzaminów w WORD Elbląg” 

 25.02.2013 – Wystąpienie do UM w Gdańsku z informacją o zamiarze realizacji protestu środowiska OSK w 
Gdańsku w dniu 19 marca 2013r / zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu. 

 19.03.2013 – Protest środowiska OSK w Gdańsku w dniu 19 marca 2013r / ok. 300 osób. 
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15.06.2013 Dzień otwarty PORD oraz II turniej instruktorzy kontra egzaminatorzy 
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Zespołowo i indywidualnie - wygrali instruktorzy OIGOSK 

indywidualnie I miejsce Marcin Kunda ELCAR,  

Indywidualnie II miejsce Robert Stanisławski 

w poszczególnych konkurencjach indywidualnie wygrał Marcin Kunda ELCAR  

- w 5 konkurencjach Troleje, Testy, Slalom z pocalem, Pas ruchu z zamkniętymi oczami, Wymiana koła. 

 

 

 

 

OT 7 w Zielonej Górze 

brak sprawozdania! 

 

UCHWAŁA z 02 marca 2013 r Zebrania Członków OT 7 w Zielonej Górze OIGOSK z/s w Koszalinie. 

Zebranie popiera inicjatywę kolegi Eugeniusza Kubisia dotyczącą zorganizowania pikiety 

protestacyjnej, środowiska OSK i innych pokrzywdzonych przez ustawę o kierujących pojazdami, przed 

Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze w dniu 21 marca 2013 r.  
Z funduszy będących w dyspozycji OT 7 zostanie przeznaczona kwota około 2500 PLN na banery z treściami 

dotyczącymi protestu oraz ulotki. Wszyscy członkowie OIGOSK należący do OT 7 zobowiązują się do aktywnego 
wspierania kolegi Eugeniusza Kubisia w działaniach zmierzających do zorganizowania protestu oraz podczas jego 
przeprowadzania. 
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OT 8 w Siedlcach 

 

Sprawozdanie  

z działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w okresie  01.01.2013 - 31.12.2013  

 w oddziale terenowym OIGOSK nr . 8 .    w .  .  Siedlcach 

 

Liczebność członków    01 stycznia.  19   31 grudnia.  18 

 
1. Posiedzenia zarządu OT.  . 8 . 

 

lp. data miejsce nr protokołu krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 03.04.2013 SIEDLCE Uch.nr.2 
Zebranie zarządu OT-8 omówienie działalności 
OT-8 

     

 
2. Zebrania Członków OT.  .  . 
 

lp. data miejsce obecnych 
w tym 

członków 
krótki opis istotnych ustaleń, decyzji 

1 01.03.2013 Siedlce 13 13 Walne zebranie członków oddziału  

2 03.06.2013 Siedlce 14 14 Zebranie członków oddziału omówienie spraw bieżących 

3 06.09.2013 Siedlce 13 13 
Zebranie członków oddziału, omówienie spraw bieżących, 
spotkanie z kierownikiem wydziału komunikacji w 
Siedlcach 

4 06.12.2013 Siedlce 13 13 
Zebranie członków oddziału w celu wyłonienia grupy 
wybierającej „Super Osk „ do przeprowadzenia warsztatów 
instruktorskich dla członków oddziału 

5 28.12.2013 Siedlce 11 11 
Warsztaty szkoleniowe dla członków OT-8 w Siedlcach w 
dn. 28.12.2013-30.12.2013 

 
3. Opis pozostałej działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć z wyszczególnieniem dat, miejsc, liczby 

uczestników itp. 
Udział w pracach grupy BRD przy dyr. Word w Siedlcach . 
Współorganizacja  z WORD Siedlce konkursów    BRD w Garwolinie  
Spotkania w szkołach gimnazjalnych w Sokołowie Podlaskim ,Garwolinie, Siedlcach w celu uświadomienia 
uczniów o konsekwencjach jazdy bez uprawnień (kat AM) 

W dniach od 28 - 30.12.2013r zorganizowano warsztaty doskonalenia zawodowego za kwotę 250 zł/os. 

Z dofinansowania z funduszy OIGOSK (150 PLN) skorzystało 11 członków OT8 tj. 61%. 
 

OT 9 w Głogowie 

 

Sprawozdanie  
z działalności statutowej, inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w okresie  01.01.2013 - 31.12.2013  
 w oddziale terenowym OIGOSK nr . 9    w .  Głogowie 

 

Liczebność członków    01 stycznia.  9   31 grudnia.  7 

 
W dniach od 05 - 07.07.2013r część członków OT9 odbyła warsztaty doskonalenia zawodowego w LOK Legnica 
za kwotę 300 zł/os. 
5 października 2013 zarząd zdecydował o dofinansowaniu również warsztatów odbytych przed 19 sierpnia 2013r 

Z dofinansowania z funduszy OIGOSK (150 PLN) skorzystało 4 członków OT9 tj. 57%. 
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Wydatki na dofinansowanie uczestnictwa członków OIGOSK w warsztatach doskonalenia zawodowego 

 

2013r odpłatność L. członków wpłata k. OT KO Σ 

OT1 ZK 75,20 50 3760 2440 4800 11000 

OT2 CT 
      

OT3 EL 103,57 14 1450 700 1350 3500 

OT4 GS 
      

OT5 KR 
      

OT6 GD 
      

OT7 FZ 
      

OT8 WS 70,00 11 770 550 1100 2420 

OT9 DGL 100,00 4 400 400 200 1000 

Σ   79 6380 4090 7450 17920 

ogółem 
 

35,00% 
 

11 540 
 

 
Zredagował: Roman Stencel, prezes 
Koszalin 20 kwietnia 2014r 


