
Program 'Patronat' ( stale aktualizowany i unowocześniany ) jest użytkowany aktualnie w 
ponad dwóch tysiącach stacji w całym kraju i cieszy się bardzo dobrą opinią użytkowników. 
Program 'Patronat' jest najdłużej pracującym systemem obsługi SKP działającym w 
środowisku Windows, pracuje niezawodnie zarówno na małych, jak i na dużych SKP, 
wykonujących kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie (  w tym również w konfiguracjach 
sieciowych ). Wersję demonstracyjną programu można pobrać z naszej strony: 
WWW.PATRONAT.PL ( także dodatkowo również w uproszczonej formie poglądowej 
( html ) ). 
Program jest wewnętrznie przygotowany do współpracy z powstającym systemem CEPiK, 
a  jednocześnie umożliwia wprowadzanie prostych pilotażowych, treningowych systemów 
przekazywania danych miedzy SKP i organami rejestrującymi ( starostwami ).   

Instytut Transportu Samochodowego jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana 
i podległa Ministrowi Infrastruktury współuczestniczy w pracach nad zasadami 
współdziałania elementów składowych CEPiK-u. 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż program 'Patronat' dostępny jest dla wszystkich stacji SKP, 
a  jego zakup nie obliguje SKP do wstąpienia do naszej organizacji. Uwaga! Członkowie 
organizacji PATRONATU ITS otrzymują program nieodpłatnie. 

W przypadku składania zamówienia na pełną roboczą wersję programu 'Patronat' prosimy 
o  sprecyzowanie rodzaju SKP, którą ma on obsługiwać ( stacja okręgowa lub stacja
podstawowa z rozszerzeniami ).

Zamówienia na program prosimy kierować listownie na adres ITS, e-mail: 
patronat@its.waw.pl lub fax-em na numer: (22) 43 85 401  z dopiskiem 'Program do obsługi 
SKP PATRONAT'. W  załączeniu przesyłamy Państwu wzór zamówienia. Program (wraz z 
instrukcją obsługi ) wyślemy do Państwa na nasz koszt. Płatność przelewem po otrzymaniu 
od nas faktury.



Wzór zamówienia na program PATRONAT do obsługi SKP 

Zamawiający: ( prosimy podać dokładny adres i nr. NIP-u ) 

........................................
miejscowość ,data 

.......................................
Imię i Nazwisko (Nazwa Firmy) 

.......................................
Kod pocztowy, miejscowość 

.......................................
Ulica, nr domu 

.......................................
Numer NIP 

Instytut Transportu Samochodowego 

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych 

03-301 Warszawa,  ul. Jagiellońska 80
tel.: (22) 814-12-35
fax.: (22) 438-54-01 

e-mail: patronat@its.waw.pl

Zamówienie 

Zamawiam system oprogramowania obsługi stacji kontroli pojazdów 'PATRONAT' w wersji 

do obsługi  stacji o zezwoleniu: 

- okręgowej stacji kontroli pojazdów ( * )

- podstawowej stacji kontroli pojazdów z rozszerzeniami ( * )

( * )  prosimy niepotrzebne skreślić

Identyfiktor SKP (nadany przez SP/UM):..........................................

Należność za oprogramowanie w sumie 1500zł + 23% VAT wpłacimy w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury VAT. 

Upoważniamy ITS do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

..............................................................
(pieczęć i podpis) 

Upoważniamy ITS do wysłania faktury VAT na adres e-mail:
....................................................................................................................................................*

* w przypadku nie podania adresu e-mail faktura zostanie wysłana w formie papierowej na powyżej podany adres.



KARTA APLIKACJI PRODUKTU 
będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w 

Instytut Transportu Samochodowego  (adres: ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa) 
(nazwa jednostki) 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, i lata realizacji (bez względu na 
źródło finansowania) 

Wsparcie merytoryczno-techniczne dla przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów (lata 
2000-2022) 

2. Nazwa produktu: Oprogramowanie do obsługi Klientów „SKP Patronat” 

3. Opis aplikacji produktu, z uwzględnieniem takich elementów, jak: oryginalność, twórcza zmiana w 
funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalność albo okres wykorzystania 

Oprogramowanie informatyczne uwzględniające zapisy Rozporządzenia Ministra właściwego ds. transportu w 
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz dokumentów przy tym 
stosowanych. Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Okres wykorzystania 
oprogramowania jest bezterminowy, dane archiwalne są przekazywane wydziałom komunikacji – organom 
nadzorującym daną stację. 

4. Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu oraz jego numer identyfikacji skarbowej (w 
Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w 
Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer 
identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON) 

…………………………………………………………… 
(nazwa użytkownika) 

.......................................................................................... 
(adres użytkownika)) 

…………………………………………………………. 
(Nr licencji oraz NIP lub Regon użytkownika) 

(pieczęć użytkownika) 

5. Forma prawna przekazania produktu: Licencja/Umowa 
o współpracy wraz z licencją na oprogramowanie

6. Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w roku 2022 we właściwym polu należy wpisać znak X 

mały/lokalny (zasięg nie większy niż 2 województwa lub liczba 
podmiotów, które zastosowały produkt, nie większa niż 9) 
średni/krajowy (zasięg nie mniejszy niż 3 województwa lub liczba 
podmiotów, które zastosowały produkt, nie mniejsza niż 10) 

X 

duży/międzynarodowy (aplikacja produktu na terenie więcej niż 
jednego państwa) 

7. A) Potwierdzenie aplikacji przez podmiot, który zastosował produkt:

 ……………........................................................................ 
 data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

 potwierdzającego aplikację produktu 
B) Nazwa i adres właściwego organu lub organizacji (jeżeli nie można wskazać podmiotu, który zastosował
produkt):

 …………….......................................................................... 
 data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu 

        lub organizacji 



Szanowni użytkownicy 

Ze względu na wdrożenie nowego systemu zarządzania aplikacjami, uprzejmie prosimy o 
uzupełnienie i odesłanie załączonej „Karty Aplikacji Produktu” będącej potwierdzeniem 
zakończenia wdrożenia oraz aktywacji licencji na oprogramowanie do obsługi stacji kontroli 
pojazdów „PATRONAT”. Odesłanie przedmiotowej karty jest niezbędnym elementem 
umożliwiającym potwierdzenie przez ITS legalności użytkowanego przez Państwa 
oprogramowania, potwierdzenia źródła jego pochodzenia oraz dostępem do jego 
aktualizacji. 

W załączonej Karcie Aplikacji Produktu prosimy o wypełnienie poprzez: 
 podanie w pkt. 4 danych firmy (nazwy, adresu NIP-u lub Regonu użytkownika oraz

nr licencji) oraz potwierdzenie tych danych pieczęcią użytkownika,
 podpisanie w pkt 7 ppkt A niniejszej karty wraz z datą

i odesłanie: 
• na adres email: patronat@its.waw.pl,
• na dres faksu: 22/438-54-01,
• na adres:       Instytut Transportu Samochodowego 

Biuro Wsparcia Oprogramowania SKP „Patronat” 
      ul. Jagiellońska 80 

03-301 Warszawa

Z góry dziękujemy 
Zespół programu PATRONAT 

mailto:patronat@its.waw.pl


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane 
osobowe: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w 03-301 Warszawa przy ulicy
Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).

2. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@its.waw.pl
4. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

a. w celu realizacji umowy dotyczącej zakupu oprogramowania do obsługi SKP Patronat oraz współpracy w zakresie Nadzoru
autorskiego polegającego na dostępie do aktualizacji oprogramowania dostosowującego je do bieżących wymagań (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu przez czas korzystania z oprogramowania prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom zewnętrznym (poza ITS).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO
(art. 15-22 RODO).

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji dostarczenia zamawianego
oprogramowania.
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