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Komunikat 

z obrad Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK 
 

 8 lipca 2022 w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelarskim "Górski" 97-320 Wolbórz  Proszenie 1B odbyły się 

trzecie (pierwsze w 2022r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada (§11 regulaminu). 

W obradach uczestniczyli: 
Roman Stencel  - Rzecznik Praw PPOSK (dalej Rzecznik PPPOSK), 

Krzysztof Bandos - członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020, 
Michał Szypura  - członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020, 
 

zaproszeni goście: 
Krzysztof Szymański   - prezes PIGOSK, 

Jan Szumiał    - prezes PFSSK,  

Grzegorz Łapeta i Cezary Drozdowski - wiceprezesi PFSSK, 
Franciszek Saługa   - sekretarz GSOS Katowice. 
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Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne: 
1. sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2021r,  

2. problematyka kadencji członków  Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika PPOSK i uchwała ws uzupełnienia  Regulaminu działania 

Rzecznika Praw PPOSK,  

3. analiza odpowiedzi dyrektorów WORD-ów na wnioski dotyczące usunięcia niedozwolonych klauzul i wymogów z treści dokumentów 

wymaganych przez poszczególne WORD-y do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,  

4. wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań,  

5. Inne. 

I.  Roman Stencel zaprezentował sprawozdanie Rzecznika Praw PPOSK z działalności w 2021 roku. 

link http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia 
 

II. Roman Stencel przedstawił problematykę upływu kadencji Rzecznika Praw PPOSK i członków Rady 

opiniodawczo - doradczej Rzecznika PPOSK oraz uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały ws uzupełnienia Regulaminu 
działania Rzecznika Praw PPOSK,  
Proponowane zmiany regulaminu mają na celu:  
1) wyeliminowanie wątpliwości odnośnie konkretnego terminu upływu kadencji Rzecznika Praw PPOSK i członka Rady, 

2) wprowadzenia możliwości prowadzenia przez rzecznika spraw za odpłatnością na wniosek nie spełniający wymogu §1, co  da szansę na 

pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności rzecznika i rady,  

3) powiązanie opłat określonych regulaminem z corocznie aktualizowaną kwotą wynagrodzenia minimalnego za pracę. 

4) uregulowanie terminu upływu kadencji członka Rady w okolicznościach niezgodności uchwały powołującej z regulaminem, 
5) doprecyzowanie okoliczności w razie wystąpienia których ustaje członkostwo w Radzie przed upływem kadencji. 
 

Po dyskusji, w której wypowiadali się wszyscy uczestnicy obrad, a R. Stencel wyjaśniał podnoszone wątpliwości - na podstawie 
§1 porozumienia z 28.12.2018 ws współpracy pomiędzy PFSSK- PIGOSK- OIGOSK, link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-
i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/437-2018-12-28-lowicz-obrady-zarzadow-trzech-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-pfssk-
pigosk-i-oigosk  
 

prezesi J. Szumiał, K. Szymański i R. Stencel jednomyślnie (§3 ust.8 w/w porozumienia) zaakceptowali treść Aneksu 
nr.1 Do Regulaminu działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy prowadzącego osk i (lub) os o poniższej treści: 
 

I. W Regulaminie Działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców i (lub) 
ośrodek szkolenia z 19.07.2019 wprowadza się na stępujące zmiany: 
1. §3 otrzymuje brzmienie:  

„§3  Kadencja Rzecznika PPOSK trwa cztery lata i upływa z dniem zwołania przez rzecznika wybranego na kolejną 

kadencję obrad Rady opiniodawczo-doradczej w trybie §11 pkt.4 regulaminu. 

2. w §5 pkt.1 otrzymuje brzmienie:  
"1) prowadzenie analizy prawno - faktycznej wniosków wnoszonych przez zrzeszonych przedsiębiorców lub przez 

organy współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w  §1. 

Za odpłatnością w wysokości określanej przez Rzecznika PPOSK dopuszcza się analizowanie zgłoszeń innych 

wnioskodawców," 

 3. w §6 pkt.1 otrzymuje brzmienie:  
"1)  Rzecznik PPOSK po przeprowadzeniu wstępnej analizy prawno - faktycznej wniosku, o którym mowa w §5 ust.1 – 

 może uzależnić dalsze czynności od wniesienia opłaty w kwocie z przedziału od 6% do 30% wynagrodzenia 

minimalnego za pracę corocznie aktualizowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów i ogłaszanego w Dzienniku 

Ustaw  RP," 

4. §11 otrzymuje brzmienie:  

„§11  Przy Rzeczniku PPOSK działa Rada opiniodawczo-doradcza zwana dalej Radą. 
1)  Radę stanowią wskazani uchwałą organu statutowego przedstawiciele, po jednym z każdej organizacji i podmiotu 

wyszczególnionych w §1 z wyjątkiem organizacji i podmiotu którego członkiem jest Rzecznik PPOSK lub przez 
którą(go) został zarekomendowany. 

 2) Do kadencji członka Rady przepis §3 stosuje się odpowiednio. 

3) Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje z dniem: 
a) złożenia Rzecznikowi PPOSK rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
b) doręczenia Rzecznikowi PPOSK orzeczenia lekarskiego o  trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków ze względu na stan 

zdrowia, 
c) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
d) powzięcia przez Rzecznika PPOSK wiarygodnej informacji o rażącym naruszeniu przepisów ustaw w związku z pełnieniem 

funkcji członka Rady,  
e) odwołania, w tym również na wniosek Rzecznika PPOSK. 

4) Rzecznik PPOSK zwołuje i przewodniczy obradom Rady.  W obradach mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez 
Rzecznika PPOSK. 

5) Rzecznik PPOSK wyznacza i rozlicza wykonanie zadań zleconych członkom Rady.   
6) Rada wydaje opinie w sprawach przedstawionych przez Rzecznika PPOSK. 
7) Wydatki na funkcjonowanie Rady - obciążają i księguje się w koszty działalności Rzecznika PPOSK. 
 

II. Jeżeli uchwała organu statutowego, o której mowa w §11 pkt.1 odnośnie długości kadencji członka Rady jest 
niezgodna – stosuje się postanowienia regulaminu. 

 

III.  Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 
 

 

http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/437-2018-12-28-lowicz-obrady-zarzadow-trzech-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-pfssk-pigosk-i-oigosk
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/437-2018-12-28-lowicz-obrady-zarzadow-trzech-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-pfssk-pigosk-i-oigosk
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/437-2018-12-28-lowicz-obrady-zarzadow-trzech-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-pfssk-pigosk-i-oigosk
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III. Analiza odpowiedzi dyrektorów WORD-ów na wnioski o usunięcie z tekstów regulaminów, wzorców 

wniosków i oświadczeń wymaganych przez WORD-y do prowadzenia egzaminów państwowych 

pojazdem osk w trybie art.53 ust.4 i ust.4a uokp zabronionych prawem klauzul oraz 

niedopuszczalnych żądań składania oświadczeń. 
 

Wykaz WORD-ów nie stosujących zabronionych klauzul już przed 6 listopada 2021

1 DORD Wrocław 

2 PORD Gdańsk 

3 WORD Biała Podlaska 

4 WORD Białystok 

5 WORD Bydgoszcz 

6 WORD Katowice 

7 WORD Konin 

8 WORD Krosno 

9 WORD Łomża 

10 WORD Łódź 

11 WORD Szczecin 

12 ZORD Koszalin 
 

Realizując uchwałę Rady podjętą na poprzednich obradach 6 listopada 2021 (pkt. V protokołu z obrad) 

Rzecznik Praw PPOSK w okresie: 27 listopada 2021 - 27 czerwca 2022 w trybie przepisów kpa wysłał za 

pośrednictwem ePUAP wnioski do 31 WORD-ów = 43 - 12.. 
 

EFEKTY wg. stanu na dzień redagowania niniejszego  komunikatu z obrad Rady: 

 31 Dyrektorów odpowiedziało na wniosek tj. 100,00%, w tym: 

 23 Dyrektorów uwzględniło wniosek i usunęło podniesione mankamenty prawne  tj. 74,19% = 23/31 

   5 Dyrektorów nie uwzględniło wniosku       tj. 16,13% =   5/31 

   1 Dyrektor  nadal prowadzi analizy prawne i konsultacje z osk     tj.   3,23% =   1/31 

   2 Dyrektorów  poinformowało o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi   tj.   6,45% =   2/31 
 

Reasumując w skutek interwencji Rzecznika Praw PPOSK wg. aktualnej wiedzy z 43 WORD-ów 

już w (12+23) = 35 tj. 81,40% nie stosuje i nie wymaga się w dokumentach zabronionych 

prawem klauzul czy oświadczeń! 
 

Rada szczegółowo analizowała negatywne odpowiedzi Dyrektorów 5 WORD-ów i wielowariantowo 
dyskutowała dalsze działania wobec tych dyrektorów. 
 

IV. Wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań. 
 

1.  Rada z satysfakcją konkluduje wysoką skuteczność pracochłonnych działań w omawianym obszarze. 
 

2.  Rada niniejszym wyraża podziękowanie Dyrektorom WORD-ów, którzy w imię konstruktywnej i 
perspektywicznej współpracy ze środowiskiem ośrodków szkolenia kierowców - usunęli z dokumentów 
mankamenty prawne wskazane we wnioskach reprezentantów tego środowiska. 

 

3.  Na podstawie §11 regulaminu oraz w oparciu o w/w analizy Rada podjęła jednomyślną uchwałę o poniższej 
treści. 

Proszenie 8 lipca 2022 
 

Uchwała  

Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorców Prowadzących OSK / OS 
ws. treści dokumentów wymaganych przez WORD-y celem przeprowadzenia państwowego egzaminu na prawo jazdy  

pojazdem udostępnionym przez ośrodek szkolenia kierowców w trybie art. 53 ust.4 i ust.4a ustawy o kierujących pojazdami 
 

I.  Rada po wnikliwym przeanalizowaniu stosownych regulacji prawnych oraz prowadzonej przez Rzecznika Praw PPOSK 

korespondencji dotyczącej tytułowego obszaru zagadnień - stwierdza, że aktualnie tylko pięć z 43 WORD-ów we wzorcach 

omawianych dokumentów domaga się bezprawnych żądań składania oświadczeń oraz niedozwolonych klauzul, bo 
niewyszczególnionych w powszechnych źródłach prawa. 
Uwzględniając również potrzebę kreowania i dbałości o: 
1)  konieczną, perspektywiczną, konstruktywną i partnerską współpracę WORD-ów ze środowiskiem OSK, 
2)  eliminowanie potencjalnych konfliktów i obszarów zakłócających w/w współpracę, 
3)  eliminowanie i zmniejszanie uciążliwości biurokratycznej w działalności współpracujących środowisk. 
 

Rada apeluje do wzmiankowanych wyżej kilku dyrektorów WORD-ów o ponowne rozpatrzenie wniosku 

wystosowanego przez Rzecznika Praw PPOSK i wyeliminowanie podnoszonych tam mankamentów prawnych oraz 
wskazanych  kontrowersyjnych treści wzorców wniosku, i oświadczenia. 
 

II.  W przypadku braku oczekiwanej reakcji na w/w apel Rady należy zawiadomić właściwego miejscowo prokuratora o 

podejrzeniu popełnienia przez dyrektora WORD przestępstwa z art. 231 kk. 
 

podpisy 
Krzysztof Bandos, członek  Michał Szypura, członek   Roman Stencel, Rzecznik Praw PPOSK 
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V.  Inne. 
 

1. Prezes K. Szymański poinformował o przekazaniu wniosku o członkostwo PIGOSK w Radzie RzMSP.  

2. Prezes J. Szumiał poinformował, że wkrótce zostanie złożony wniosek o członkostwo PFSSK w Radzie RzMSP.  

3. R. Stencel przywołał ustalenia z obrad prezesów współpracujących organizacji PFSSK, PIGOSK i OIGOSK w 

Toruniu 14 grudnia 2019, vide fragment protokołu. 

 
Po dyskusji potwierdzono realizację n/w ustaleń podjętych na obradach 14.12.2019 i wyszczególnionych w 

protokole z obrad: 

Ad.4 "...zdecydowano o współorganizowaniu konkursu Instruktor Roku.. począwszy od 2020r i jednomyślnie postanowiono jn: 

1)  Właściwe Organy statutowe PIGOSK i PFSSK podejmą stosowne uchwały prawnie sankcjonujące współorganizowanie konkursów, 

2)  po przyjęciu w/w uchwał najpóźniej do 30 kwietnia 2020 odbędą się kolejne wspólne obrady celem znowelizowania regulaminu konkursu, 

zdefiniowania konkurencji oraz ustalenia innych kwestii związanych z konkursem." 
 

4. Po dyskusji wstępnie uzgodniono zorganizowanie kolejnej drugiej wspólnej konferencji. Szczegóły i tematyka 

zostaną ustalone na kolejnych obradach. 

5. Odnosząc się do bieżących zagadnień dyskutowano i uzgodniono treść wspólnego wystąpienia do Ministra 

Adamczyka z poparciem postulatów podnoszonych w zapoczątkowanej 4 lipca 2022 akcji protestacyjnej 

egzaminatorów: 

- niezależności i obiektywności decyzji egzaminatora dotyczącej wyniku egzaminu, 

- zmiany systemu egzaminowania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- zmiany systemu i poziomu wynagradzania osób realizujących zadania w zakresie zawodu egzaminatora, 

-zmiany w systemie koordynacji i komunikacji w ramach wymiany informacji, oceny sytuacji i procedowania zmian w procesie 

legislacyjnym pomiędzy środowiskiem egzaminatorów i instruktorów, a Ministerstwem Infrastruktury. 

 

 

 Sporządził  Roman Stencel  15 lipca 2022 
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podpisy elektroniczne 
 

Krzysztof Bandos, członek  Michał Szypura, członek    Roman Stencel, Rzecznik Praw PPOSK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


