
Wychodząc naprzeciw zmianom legislacyjnym tj Ustawie o kierujących pojazdami 

wraz z aktami wykonawczymi przygotowaliśmy rozwiązania informatyczne wspierające 

realizacje zadań ustawowych w Organach właściwych ds. nadzoru nad Ośrodkami szkolenia 

kierowców (OSK) (PORTAL STAROSTY) oraz (PORTAL OSK). Integralną częścią 

rozwiązania jest funkcjonalność do obsługi Profilu kandydata na kierowcę generowanego po 

złożeniu wniosku o wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w systemie 

teleinformatycznym. 

Zgodnie z intencją ustawodawcy, kandydat na kierowcę, aby uzyskać uprawnienia, 

będzie musiał złożyć wniosek do Organu właściwego ds. wydawania uprawnień, gdzie po 

pozytywnej weryfikacji Starosta wygeneruje Profil kandydata na kierowcę (PKK). Przed 

rozpoczęciem szkolenia kandydat jest zobowiązany przedstawić w OSK nr PKK, a ośrodek 

przed przyjęciem kandydata na szkolenie pobiera PKK udostępnione w systemie 

teleinformatycznym Starosty. 

OSK pobiera drogą elektroniczną PKK udostępnione przez Starostę PKK i 

rozpoczyna szkolenie kandydata na kierowcę. Po zakończonym szkoleniu, aktualizuje PKK i 

zwraca do Starosty. Czynności te będą realizowane poprzez Portal OSK, do którego 

dostęp będzie nadawany w Starostwie z wykorzystaniem Portalu Starosty. 

Portal Starosty w części Rejestr OSK zawiera funkcjonalność generowania dostępu do 

Portalu OSK podmiotom wpisanym do ewidencji Starosty. 

PKK zawiera dane osobowe, a więc dane wrażliwe, wobec powyższego niezwykle 

ważne jest ograniczenie dostępu do PKK tylko do grupy osób upoważnionych. Powyższe 

wymaganie będzie realizowane poprzez ścisłą kontrolę Właściwego Starosty nad nadawanie 

uprawnień do pobierania PKK w Portalu Starosty. OSK pobierające PKK podczas zapisu 

kandydata na kurs, Musi posiadać status aktywny w ewidencji Starosty i tylko takim 

przedsiębiorcom profil będzie udostępniany. Skreślenie OSK z rejestru spowoduje 

zablokowanie możliwości pobrania PKK z systemu teleinformatycznego.  

 

 

1.1 Nadawanie dostępu Ośrodkom Szkolenia Kierowców do 
Portalu OSK 

 

Do korzystania z aplikacji Portal OSK wymagane jest Login i Hasło dostępowe.  Aby 

je zdobyć właściciel OSK musi się udać do Starosty w celu wpisania i zarejestrowania 



swojego ośrodka w systemie Starostwa, (lub jeśli już jest wpisany, to tylko w celu 

wygenerowania hasła pierwszego logowania). Hasła są generowane przez Starostę 

automatycznie po wpisaniu OSK do ewidencji. Wygenerowane Hasło i Login zostanie 

udostępnione  właścicielowi OSK w postaci wydruku z systemu. Dodatkowo na adres 

mailowy zostanie przesłany odnośnik do strony internetowej, na której dokonamy aktywacji 

konta do Portalu OSK.  

 

1.2 Dostęp do Portalu OSK 

 

Portal OSK udostępniony jest pod adresem www.osk.pwpw.pl , dostępny z dowolnej stacji 

komputerowej z dostępem do Internetu.  

Wymagania sprzętowe: 

 Komputer z systemem Windows XP SP3, Windows Vista lub Windows 7 

 Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 15 (lub nowsza), Google Chrome 23 (lub 

nowsza), Internet Explorer 9 (lub nowsza). 

 Łącze internetowe o przepustowości 1 Mb (128 kB/sek) lub szybsze. 

 Ekran o rozdzielczości 1024x768 (lub większy) 

 Wolny port USB dla czytnika podpisu elektronicznego (od 19-go Stycznia 2013r.) 

1.3 Podpis kwalifikowany  

Wszystkie informacje przesyłane do Starosty, w tym aktualizacja PKK są podpisywane 

z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Jedynie kierownik OSK lub osoba przez niego 

upoważniona może aktualizować PKK lub przesyłać dane do starosty dotyczące kursów i 

egzaminów wewnętrznych. 

 

Gdzie można nabyć certyfikat kwalifikowany?  

http://sigillum.pl/kontakt.html 

https://sklep.unizeto.pl/kontakt,13.html 

http://www.certum.pl/certum/cert,kontakt_dane_teleadresowe.xml 

http://www.kir.com.pl/main.php?p=kontakt 

http://www.cencert.pl/Kontakt/ 

http://www.osk.pwpw.pl/
http://sigillum.pl/kontakt.html
https://sklep.unizeto.pl/kontakt,13.html
http://www.certum.pl/certum/cert,kontakt_dane_teleadresowe.xml
http://www.kir.com.pl/main.php?p=kontakt
http://www.cencert.pl/Kontakt/


 

Nadanie przez Starostę wszystkim podmiotom uprawnionym dostępu do Portalu OSK przed 

dniem 19 stycznia 2013 roku zagwarantuje możliwość zapisywania na kurs kandydatów z 

wygenerowanym PKK, już od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów. 

 

1.4 Dokumenty elektroniczne w Portalu OSK 

Portal OSK w części podstawowej (darmowej) umożliwia pobranie PKK podczas zapisu 

kandydata na kurs oraz aktualizację po zakończeniu. Część funkcjonalności fakultatywna, 

umożliwia prowadzenie ewidencji kursów i kursantów, tworzenie harmonogramy kursów 

oraz obsługuję płatności. Część fakultatywna zawiera również funkcjonalność zwaną ETD 

pozwalającą na elektroniczną komunikacje w zakresie przekazywanie zawiadomień o: 

- o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników 

kursu – najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu; 

- o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego – najpóźniej 3 dni przed 

planowanym egzaminem 

- o zakończeniu kursu i wydaniu zaświadczenia wraz z danymi osób – w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia kursu. 

 

Więcej informacji jak skorzystać z pełnego rozwiązania, jest dostępne w instrukcji po 

zalogowaniu się do Portalu OSK. 


