
 

             
 

29 października 2012r 
 

Pan Sławomir Nowak  
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa  
 

 
Wniosek 

na podstawie art. 241 kpa uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się do poniŜszej problematyki 
 

Od września br. prowadzona jest intensywna kampanią akwizycyjna produktu  Polskiej Wytwórni 
Papierów Warto ściowych SA   00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1 / PWPW /. 
Polegającą na organizowaniu we współpracy z starostwami powiatowymi  spotkań z przedsiębiorcami 
prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców /osk/ , na których prezentuje się oprogramowanie, aplikację 
komputerową niezbędną i jedyną ( jak twierdzą przedstawiciele PWPW ) do korespondencji osk ze 
starostwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej , a tylko taką formę korespondencji „wymusza” 
w konkretnych okolicznościach Rozporządzenie MTBiGM z 13.07.2012 w sprawie szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia.. Dz. U nr. 1019. 

W czerwcu br. zwróciliśmy się do prezesa PWPW z prośbą o spotkanie, którego tematyką miała być 
między innymi problematyka  komunikacji elektronicznej  z system teleinformatycznym  wspierającym proces 
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami celem pobierania i uaktualniania przez osk informacji w 
Profilu Kandydata na Kierowcę / PKK/ – niestety prośbę zignorowano! 
 
Uwzględniając powyŜsze bezsporne fakty, w trosce o poszanowanie przepisów prawa uprzejmie pytamy: 
 

I. Czy zdaniem i zamysłem ministerstwa właściwe jest, Ŝe PWPW wykorzystując dominującą na 
rynku, monopolistyczną pozycję z racji właścicielstwa  systemu teleinformatycznego 
KIEROWCA oraz wieloletnią współpracę ze starostwami – próbuje narzucić osk swój 
produkt, twierdząc, Ŝe tylko i wyłącznie produkt oferowany przez PWPW zapewni 
bezkonfliktową korespondencję ze starostwami za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej? 
 

II. Czy zdaniem ministerstwa jest uprawnione regulacjami prawnymi twierdzenie PWPW  
jakoby tylko jej produkt  informatyczny zapewniał, umoŜliwiał przedsiębiorcom prowadzącym 
osk bezkonfliktową korespondencję ze starostwami za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w zakresie określonym stosownymi przepisami Rozporządzenie MTBiGM z 
13.07.2012 w sprawie szkolenia osób…? 
 

III. Czy zdaniem ministerstwa właściwym jest, Ŝe starostwa powiatowe jako urzędy angaŜują 
powagę i autorytet władzy publicznej w promowanie oferty, produktu jednego komercyjnego 
przedsiębiorcy jakim przecieŜ jest PWPW sp. z oo Warszawa? 
 

IV. Czy ministerstwo podziela nasze stanowisko, iŜ w świetle prawa od 19 stycznia 2013r na 
Starostach będzie spoczywać prawny obowiązek kreowania i udostępniania warunków oraz 
ich systemów teleinformatycznych, które będą niezbędne ośrodkom szkolenia kierowców do 
wypełnienia obowiązków, o których mowa w Rozporządzeniu MTBiGM  z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców  Dz. U nr. 1019 ? 
Wzmiankowane wyŜej obowiązki osk wyszczególniono w: §6 ust.2 pkt.2; §13 ust.3; §15 ust.1; 
§17 ust.4 w/w rozporządzenia. 

 
 

V. Czy w związku z powyŜszym potencjalna, kaŜda próba blokowania (w jakiejkolwiek formie) 
przez Starostę dostępu uprawnionym osk do PKK lub udostępnianie PKK wyłącznie za 
pośrednictwem precyzyjnie określonej aplikacji (oprogramowania), której właścicielem jest 
konkretny podmiot – będzie stanowić naruszenie obowiązującego prawa?  



 
Wzmiankując o przepisach prawnych mamy na myśli oprócz w/w, równieŜ: 
1. Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U nr. 

64 poz. 565 z póź zm. 
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z 19.10.2005 w sprawie testów akceptacyjnych oraz 

badania oprogramowania interfejsowego… Dz. U nr. 217 poz. 1836 
3. Ustawa z 05.01.2011 o kierujących pojazdami Dz. U nr. 30 poz. 151 z póź zm. 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności… i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej… Dz. U nr. 526  
 

zredagował: Roman Stencel 

 
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, November 05, 2012 9:22 AM 

To: oigosk@izbaosk.eu 

Subject: Wniosek do ministra Sł. Nowaka  
 

Akceptuję powyższą treść wniosku do MTBiGM  
 

Pozdrawiam 

Grzegorz Jarząbek 

 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194 
Krzysztof Szymański – prezes  
 

From: OSK "Auto-Bis" Tomaszów Maz. [mailto:auto-bis@auto-bis.com.pl]  
Sent: Monday, October 29, 2012 2:17 PM 

To: OIGOSK Koszalin 
Subject: Re: Wystąpienie do min Nowaka w sprawie udostępniania przez starostwo PKK 

 

Akceptuję treści wystąpienia. 
Pozdrawiam 

Krzysztof Szymański 
 

 

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

Jan Domasik – prezes   
From: Wojtek Góra [mailto:pigosk@wp.pl]  

Sent: Monday, November 05, 2012 12:58 PM 
To: OIGOSK Koszalin 

Subject: Odp: Wystąpienie do min Nowaka w sprawie udostępniania przez starostwo PKK 
 

Pan Roman Stencel 
  

W odpowiedzi na przesłanego emaila ... informuję, Ŝe PIGOSK akceptuje treść w/w pisma do Pana Sławomira 
Nowaka. 

  
Z powaŜaniem.  
Prezes PIGOSK 

Jan Domasik 

 
 
 

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

Roman Stencel – prezes 

 
 
 
 



UPP - Urzędowe Po świadczenie Przedło Ŝenia  
 
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP913125 
 
Adresat dokumentu, którego dotyczy po świadczenie  
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO TRANSPORTU,BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

Identyfikator adresata: 6wly838slz 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 
Nadawca dokumentu, którego dotyczy po świadczenie  
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 

Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 
Dane po świadczenia  
Data doręczenia: 2012-11-05T13:18:58.160 
Data wytworzenia poświadczenia: 2012-11-05T13:18:58.160 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK1246452 
 
Dane uzupełniaj ące (opcjonalne)  
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło 
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP 
 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 1246452 
 
Dane dotycz ące podpisu  
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować naleŜy uŜyć oprogramowania do weryfikacji podpisu 
Lista podpisanych elementów (referencji): 
referencja ID-f982a631-2742-11e2-b48e-00215e65ea64 :  
referencja ID-f982a632-2742-11e2-b48e-00215e65ea64 : Pismo%20ogolne.xml 
referencja ID-f98feca3-2742-11e2-b48e-00215e65ea64 : #ID-f98feca1-2742-11e2-b48e-00215e65ea64 


