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03 październik 2014r 
 

Szanowny Pan Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju   
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa  

 

 

dotyczy: DTD-V-020-9(3)TP/2014, NK: 255451/14 z 22 września 2014 

/ uwagi do projektu Rozporządzenia MIR w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami / 
 
 

Szanowny Panie Ministrze odpowiadając na prośbę wyrażoną w piśmie znak jw.  
Jako statutowi reprezentanci czterech n/w wiodących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia 
kierowców, nawiązując do wystąpienia z 3 września 2014r, w którym „podnosimy” kwestię działania przez pełnomocnika 
w procedurach udostępniania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w systemie teleinformatycznym starosty. 
Niniejszym postulujemy zmiany brzmienia n/w jednostek redakcyjnych projektu rozporządzenia: 

 

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie albo właściwie umocowany pełnomocnik, przed przystąpieniem 

do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust.3 ustawy, składa do właściwego organu 

wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty: 
 

§ 6. 1. W celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy: 

1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w 

rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie: 

a) poprawności ich wypełnienia, kompletności oraz zgodności z dokumentem tożsamości lub jego kserokopią, jeżeli 

dokumenty przedkłada właściwie umocowany pełnomocnik, 
 

§ 7. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt.3, 

przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy lub właściwie umocowanemu pełnomocnikowi, uwzględniając sposób w jaki 

został przekazany wniosek o wydanie prawa jazdy, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.  
 

uzasadnienie 
 

Niektóre organy wydające dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami (Starostowie) bezwarunkowo 

wymagają składania wniosku o wydanie prawa jazdy osobiście przez osobę, której wniosek dotyczy. 

Niektóre starostwa akceptują składanie wniosku przez pełnomocnika, ale numer identyfikujący PKK może odebrać tylko 

osoba, której PKK dotyczy. 

Wskazane zróżnicowane podejście i praktyka organów wydających uprawnienia wystarczająco uzasadniają konieczność 

jednoznacznego uregulowania tego zagadnienia w rozporządzeniu. 

Ponadto podkreślić należy, że wymóg ten jest szczególnie uciążliwy dla osób przebywających w oddaleniu od organu i 

skutkuje koniecznością odbycia kosztownych podróży oraz absencją w pracy osób aktywnych zawodowo, co rodzi zbędne 

koszty społeczne. 

Uwzględniając: 

 że dane osobowe zamieszczone w PKK są wielokrotnie sprawdzane, bo przez kierownika osk, pracownika działu 

obsługi klienta WORD oraz egzaminatora przed rozpoczęciem egzaminu państwowego, 

 przepisy traktujące o składaniu wniosków w postaci elektronicznej (rozdział 5 w/w projektu rozporządzenia), 

 przepisy art.8, art.12 i art.32 kpa  
 

Naszym zdaniem nadmiernie restrykcyjnym i uciążliwym oraz generującym zbędne koszty społeczne jest wymóg 

osobistego składania wniosku o wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem oraz odbierania 

informacji  o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę zawierającej numer, o którym mowa w § 6 ust.4 pkt.3 projektu. 

 
zredagował: Roman Stencel 
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Z wyrazami szacunku 
 

Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 

Grzegorz Jarząbek – prezes   
 

From: sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl [mailto:sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl]  

Sent: Monday, October 06, 2014 1:05 PM 
To: OIGOSK Koszalin 

Subject: Re: Wspólna opinia ws projektu rozporządzenia wydaw. uprawnień - konsultacje - odpowiedż Prezesa LOK  
 

Witam Panie Romanie 
Niniejszym, w imieniu Ligi Obrony Kraju, akceptuję treść kolejnego wystąpienia do Min. Zbigniewa Rynasiewicza z uwagami dot. 

projektu rozporządzenia 
.  

Grzegorz Jarząbek  
Prezes LOK 

 

 

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

Krzysztof Bandos – prezes   
 

From: Krzysztof Bandos [mailto:lowiczrondo@wp.pl]  
Sent: Monday, October 06, 2014 2:24 PM 

To: OIGOSK Koszalin 
Subject: Odp: Wspólna opinia ws projektu rozporządzenia wydaw. uprawnień – konsultacje  

Akceptujemy proponowane zmiany projektu rozporządzenia 
W imieniu Zarządu PFSSK   
Krzysztof Bandos prezes  

  

 

  

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376  

Krzysztof Szymański – prezes  

From: OSK AUTO-BIS Tomaszów Maz. [mailto:auto-bis@auto-bis.com.pl]  

Sent: Monday, October 06, 2014 1:00 PM 
To: 'OIGOSK Koszalin' 

Subject: RE: Wspólna opinia ws projektu rozporządzenia wydaw. uprawnień – konsultacje  
 

Witam.  

Akceptuje treść uwag do projektu rozporządzenia.  

Pozdrawiam  Krzysztof Szymański 
 

 
 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855  

Roman Stencel – prezes 
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 

 
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP3320220 
 
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Identyfikator adresata: MIR 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie  
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 
Dane poświadczenia  
Data doręczenia: 2014-10-06T14:43:08.108 
Data wytworzenia poświadczenia: 2014-10-06T14:43:08.108 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK3955603 
 
Dane uzupełniające (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 3955603 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą 
przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie 
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
Dane dotyczące podpisu  
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu 
Lista podpisanych elementów (referencji): 
referencja ID-52eae711-4d56-11e4-ad04-00215e25c628 :  
referencja ID-52eb0e20-4d56-11e4-ad04-00215e25c628 : Pismo%20ogolne-new.xml 
referencja ID-52f87ba2-4d56-11e4-ad04-00215e25c628 : #ID-52f87ba0-4d56-11e4-ad04-00215e25c628 

 


