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Jako statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków 
szkolenia kierowców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię dotyczącą stosowania przepisu 
art.53 ust.5 Ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż 
zgodnie z w/w przepisem Dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, przeprowadzając 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do 
przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy mają obowiązek włączenia do prac 
przedstawicieli organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców na ich wniosek tak na etapie 

przygotowywania dokumentów zamówienia jak i powołując komisję przetargową? 
 

"5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując dokumenty 

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." 
 

Uzasadnienie 

W ostatnim okresie w środowisku dyrektorów WORD-ów spotykamy się ze stanowiskiem, które 

skutkuje akceptacją wniosku o włączenie przedstawicieli organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia 

kierowców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do 

przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy wyłącznie alternatywnie tj. włącza się 

tych przedstawicieli tylko na etapie przygotowywania dokumentów zamówienia albo tylko na etapie 

prac komisji przetargowej. 

Wielu dyrektorów dopuszcza przedstawicieli organizacji zrzeszających osk do wszystkich etapów 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do 
przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy. 
Niewątpliwie opinia Ministra byłaby pomocna w ujednoliceniu stanowisk dyrektorów WORD-ów w 
przedmiotowej sprawie i eliminowałaby konflikty i spory. 
 
Z poważaniem, podpisy cyfrowe 

Krzysztof Bandos,  prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców  z/s w Warszawie 

Krzysztof Szymański,  prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców  z/s w Piastowie 

Roman Stencel,    prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców  z/s w Koszalinie 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Od: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK1) 
Do: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY (/MIIB/SkrytkaESP); 

 

Koszalin (miasto), 2022-02-03 
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Jako statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia 
kierowców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię dotyczącą stosowania przepisu art.53 ust.5 Ustawy z 
05.01.2011 o kierujących pojazdami tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż zgodnie z w/w przepisem Dyrektorzy 
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy 
mają obowiązek włączenia do prac przedstawicieli organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców na 
ich wniosek tak na etapie przygotowywania dokumentów zamówienia jak i powołując komisję przetargową? 
 

Uzasadnienie w załączonym  piśmie. 
 

W okresie 12 grudnia 2013 -  29 maja 2014 uczestniczyliśmy w Parlamencie w procedowaniu projektu ustawy o zmianie uokp 

/ druk sejmowy nr 1957/, vide fotografie oraz poniższy link 
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/282-2013-12-12-komunikaty-z-
procedowania-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-05-01-2011-o-kierujacych-pojazdami-druk-1957 
 

 
 

 

http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/282-2013-12-12-komunikaty-z-procedowania-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-05-01-2011-o-kierujacych-pojazdami-druk-1957
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/282-2013-12-12-komunikaty-z-procedowania-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-05-01-2011-o-kierujacych-pojazdami-druk-1957


 
Efektem tego procedowania jest Ustawa z 24 czerwca 2014 o zmianie uokp Dz. U poz. 970, która poprzez 
zmianę brzmienia art.53 ust.5 uokp umożliwiła uczestnictwo przedstawicieli organizacji społecznych skupiających 
osk w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do 
przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy. 
 

Dlatego wiemy, że intencją ustawodawcy była obecność przedstawicieli organizacji zrzeszających osk na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do 
egzaminowania. 
Uczestnictwo tych przedstawicieli zwiększa transparentność środowiskową postępowania i pogłębia harmonijną 
współpracę OSK z WORD-ami w procesie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami. 
 

Z poważaniem  
W imieniu własnym i kol. prezesów  K. Bandosa i K. Szymańskiego 
Roman Stencel 
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 
 

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP76339296 
 

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Identyfikator adresata: MIIB 
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
 

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie 
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1 
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID 
 

Dane poświadczenia 
Data doręczenia: 2022-02-03T17:02:06.576 
Data wytworzenia poświadczenia: 2022-02-03T17:02:06.576 
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK110257312 
 

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

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu 
Wartość informacji uzupełniającej: 110257312 
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