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DlF-DD.80 41 ,12.2a18 Gdańsk, dn, § lipca 2018r.

WYSTĄP|EN|E POKONTROLNE

z kontroli planowej przeprowadzonej w wojewodzkim ośrodku Ruchu Drogowego w słupsku

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

76-2aa Słupsk, ul. Mierosławskiego 10.

2, Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
r _,, . ł :...: rerownik referatu drogownictwa w Departamencie lnfrastruktury

główny specjalista w Departameneie lnfrastruktury

3. Data rozpoczęcia izakończenia kontroli:
Kontrola została przeprowadzona W okresie od 21 maja 2018r. do 25 maja 2018r.

4. Zakres kontroli:
Kontrota została przeprowadzona na podstawie Ustawy z 5 stYcznia 201 1r. o kierującYch

pojazdami (t,j. Dz. U, z 2017r. poz. 978 zę zm.) oraz Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury

i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017r, w sprawie kontroli wojewódzkich oŚrodkÓw ruchu

drogowego (Dz. U. z2017r. poz. 1325).

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:

spełniania wszelkich warunków niezbędnych do pzeprowadzania egzarninow

państwowych,
prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminow

państwowych,
prawidłowości przeprowadzenia części teoretycznej egzaminów państwowych,

prawidłowości przeprowadzenia części praktycznej egzaminów państwowych,

5. Opis ustalonego stanu faktycznego

§.1. Warunki niezbędnę do przeprowadzenia eqlaąinq,w nanstwowusl1.

Zespoł kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, że sala przeznaczona do przeprOwadzania

części teoretycznej egzaminu państwowego spełnia wymagania okreŚlone W § 4 RozPorządzęnia

Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osÓb

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania

uprawnień przę1" egzaminatorów oraz wzorow dokumentow stosowanych w tych sPrawach (Dz. U,

z2016r. poz, ?32 ze zm.);

,:1,1*"::§: .,.:.,. ; l §E'ARTAMENT INFRA§TfiUxTURy

Urząd l\łarszałkowski yvc}jeYiódżtwa Ponlorskiei;c ui, okopr:"la 21i27, BD-81C Gdallsk

le1,58326E614,faks53326ó617,e,m'lil; ijil@pomJrsklt,eu ilvró, ljr;rrlcr:irig,ll,



§łtł prlfiZr]ĆiCZnna d$ F:zeprorłlaczłn,a ceęŚłr tEorĘtycżnEi eglgmiLau p*ństłłrowegc,"iił/ 
*1€,,l.,tilzl,i ie gn o śro c}<* Rl-ich u Drc g o,ł;*go * sł" p.tu ;**r,1 i uswiEtlona. .tgrz8!l,.ana i przel.iitilłatla;

2i ó;naćdonł tabli+łł ;n{*rnlały,lną''Sala egzanrinacyjrra"';,j] oc'i^rt:jo,ł.,ana oi1 innych ptn:ieszczeń.
4 i r,t'rłt]o§ĘZfifia

łi ,ł.,łddaielnę 5{3p161ł.lskt dc prłcy dłe egzarnilralłra.
t: j r,,, ]5 nrlłizielnych stanłtłrish dla karde1 osoby Ęgzarninorvanej 

,
c j '"ł kł:n:Pllterc'ł,'e urrądzerrie Egdainlnac;lne dla kłzd*j osoby e§Estl..linot]vane.,.

Prrrtckaly oljĘdein stłrrowi załłczn:ki nr"l

I*sPÓł tnntrcinY PrrePruviadzii i"owillez ogledziny plaru n,lanĘ,.qrfirv*{Jc przeznffczfin€ilo dfisPr*'łrrlzanra r-l,rrtelełnoŚcr r,tyłonywenia zadań ,łr*irctjząćyclr 
łry skłar] częs*i o#il*uĘ:il,:;Pali§t"ł,lol.de§r,r l si'"r"jer,Jrli, zo spelnta {jn ,J,,yi,,]aganja oltrrśfłne u., § 5 Rozpcrzacjzenla Ifilńt§tt.lrlfrastruxl:lrY i Eucn'ł"rlict',n"a r cnja 24 lulegr: żOlfir, i,., liłlav;lĘ eg;earnino,ł.,ania osob ubiegalacych§li o Upra,v"l,rietłra do kierowania polezclańr, sakolenia, egranlinowania iUżyBki*,/ania uprarłlnieńDrŻf}i e[Jiffnlinłtc'ru'tl' oraz włorćrn' dckLtltientotł,, stosorvanych rv tyłit sprarvach iDz, t_,l. ł żs.l6r.lłz 2iiZ 7ti znl, j:

Fia6 '11;'11ę"'!'rDfr:ł l]lŻełnace{lłY do sF,ra'.łdzatlia untrel'e[ilnści lłiykłnyiłlenia radań vłchodzacych
j.,1;ffi:-:,,;§l PraktYczn*j tgzanrinu państwowego t"Jcle,u,ocekiego ośrodka Rurhu Drogawego
Ą ] /,,i j,{ii||70,,tE5y nfi ter§nie aśrcCkł egeamino,+rffnlł
l i '""l\ł;łczonl* ł ruchu ,jla polae,co,,,u innych niz pojazdy egzamlnacyjne i no.1azcótrt""'YkłrtvstY*ar'Ych PrZ€Z aslodek egzałrinor,vania dł prn,łlia{izenia szkoleń, o ktorych mOti.la

"ł'i;§ta"iłie z dnia 6 tn"rzesnie 20filr o tran§porcie drc,got,ym {Dł. U z ż0l3r, poz, 14,14. zeZrT1 ]' t'/ usk:r"'ie a clrrja 1s slerPnie żil-rlr o prztr,,rozię torvarćtł niebezpiecznych {Dz. U.Nr ż27 pĘ}ł 13s7,:e zrn,\ uraz ly ar[, fi1 i art- $2 ustar.,y, dotycuy godzin, 'or kt.:rych słLr rz* p ro ł,",a dze n Ę e.g Z a lrl l n y p6 ń 5 iur6lą,g
3 j lrdgrłC.rłn.v od pozostele1 częscr osrł;dka erłzałłrin*r,vanja:,'ll ł113 nil\,vt€rZchnre kostkl,.va,
5 i 1,1ll'lDu,ili/la przeż tn,łai* lvyznaczenie orlpo,.uiednich slenOlł.,lsk ,lr.{konanle kaadego

i#JiffiizantiłacYtnYch 
Prrewirlzianyłlr clo rvykcnania na nlacu rnan*r,,,,rolJyynł na egzaminie

F:oioh,r11. oględzin stanóF..lą aałąc11-11;,; ,r, ,.

ll,?. P,.ćl|,titr//ottro.r.ć i.Jrr.\1,:at,łżł.I1j-,ł.,t.,

-fr;rffif-[-riltrrrś'/g!!€--.lqłtlłn.el;Iar,ii .:Lviłłłrret Ę.lslzeprły,ądłĘł€8*śmólllroĘ

1esnnł knntrolny uffpcznai sie r rejestl*etn skarg
lcl', pr,zekaz,ir,vania Marszałkowi',rVcjervodłtlł;a

alozorycn n* u,,rlłnik egzaminow i prar.lidłowośclą
Pan,,oiskiego Horespondencla przvchodraca

.l



erlajdŁ.,je odzrą,,ierciedlenię w rejestrze skarg nro,ł;ndzor-lynl przezlłt/ORF, a w,gavstkię lvrlinski
będące skargami na przebieg lub ocenę rgzarninu palistvr.,otlego przekazanę issłałT co UMWtr

5.s-Prłr,t'ltłljlto]§q ,nrzelrrcllraclrełiir cłcŚci fłłrci t czllr,1 coz*iłrr;oł;i. palisf,liow:r,]cł_

leSPń[ k*ntrolny tlczestniczył rłł 4 loslr,loo tłiyhranych eQzanlirłach tełrety,łznych r $t,-.Jle-rlzil,
ze ą*§taly 0;-lB przeprclvadzone zg{cnl* ż $Jyffegałtiarut okreslon}-nll rłl § 1§"żź RozporząrJzenla
lt'linistra lnfrastrlllciury iBudlwnittrn;a e łJrlia ź4 lulego żLrl6r.,,.u sprawit eozanrilrr,włrta csótl
ubiegających się o upraułnienia do kiercv,;anie pojazd*mi, szkele1,1ia. agzetłittclvanla t tlzi,skl*,anił
uPlawnień Pr.zez eszaniinatorow orez wzorół,,.,dókufirĘnićrnr §tosor,van,{ch rr.ł 1ytil sprauvactl iDz" U,
ł ?0-1Sr. i:oz. 232 z8 zrł.J.

Pi*t; §kraburski:

- egearrrilr hat. B i C - egzaririnęinr prltokół s|łno,łi załącznik nr 3

Dnrłia fgą33ęĘe-

- egzłmin kat- A, A2. A1,4 i B - egzanrinator i - prntokoł stanorori zalacznik rrr 4,
- cglamin kal, B - egzatrrinatot protoi<oł stanor.ui la,|aiznlk nl 5,

ĘŁP__1 ąq,din lvoś ć ptz sp,ć ł! trl/r+rriłt':e r:ipląŁl:,e l rl ą e q r Ę nl ł] d

Hotltrolujauy uczrstniczyli ł,r,, nastecującyth !$$ó,ł..Q ,łlyhri+nych *Ezarninach praktycrnych:

Płntr §ł<rał:urski:

- egzarnirr kat. E
- eg:arnin kat, B
- egzanrin kat. E
_ egżffmin kat. B
- egzanlilr kat. B

Dolotą.T,at.Ęrzy.c[ą

" egzamin ka;. B
_ ć!7arnin kat, B
- egzalrlin kłt, A
- egzamin kat, C+E
- *gzamin kat. C
- ngzanrin kat. f,t-E
- eEzamin kat, B

- egzaninator
- egzantinatnr

- *gzarnina[or
* egz,arrlirlalo

- egzarniiraLor i

* *gzanrirrator

- cqtłrrtittaltli
- egzaminator
* egz*minator
* egzaminator
* eqzarrlinatoi-

- Bgearnirla[oi,

. protoknł stłnoił.,i załacznlk rrr il;
:rotokoł stanolvi zaia,cznik nr 7 t 1,i;

- protokoł siatiorłri zał*cznik rrr 8
pratohcl stanowi zalącznik nr g i 1il,
prnłnknł słanorvi zfiłąeznlk nr 1!.

prr:tokał stanowi ;ełączrlłk nr 'l3,;

- ptotoktł §,iar.o,.n,i złłqnirilr :lr 14:

- Brot*koł §lffno!ci załącłnik nll5;
",,rłlokoł stanou.,i załacznik nr 16;

i - ptotohłł sianol*ii załącarłik lrr ] 7:

protakół stanouu,i załącenik nr 18,
prołokói stanot,.li załacznik nr 19 i ż0

i-]ń



frtdątltolłłł aaap*ł kt*trolrtil przeprcwadził wyryvłkawą kontrolę pr*klyczn*i ne,ęŚei *ganrnin&łłr

s§ństw§wy.rh 1,1a pedst*rłlie r*at*rłłłńw filrnmryyeŁt pł-eekananyrh preee W§,j*wńdaki **rędek

ftu*hu Drep*r,vegr: v"ł §łr"tpsku"

Z przepr*v*adran*i k*ntroli spnraądełnt n*tałkę stnntwią*ą załą*znłk nr 21 dc protokołu.

Kontroh_l1ący *twierdaiłi żł *tąontro|gwane egxaminy w większoŚci przeprouład"o.'''* 
_:::t?ły

*§*,dnłę' E' wyffia§aniarni olłre#|onynri Brxepłssrrni $ ?§ i g§-Ź& RoaFgęą*a*nt* łii§nigtrn

lr.łfrastr,łlkiury i Bud*wnlitt,l"va x dnia ż4 lut*,gc-3§l§r, sT sFrBWie egłarninowania osÓh uhi*ga}'ą*Yuh

slę * tlpffiwnienia dr łąierłrruen§a p*j*xdanti, stkmlenia, *gxarłllngvunrtia i uxYsł{i$enix ttPrnrłłni*ń

prEex &geafiinatprńw orae waor*w dnkurn*ntów gtosurvenyth w ty*tł s;rrawach {§x, LJ- z *§l§r,

paa. ź3* en zm,}, $#tąn]iast u}xurni*n* niepawidlołvg§gi nie rniały wplyWu na wynik egaarn§nłr,

irve w*eystki*h k*ntrnlowanych egaarnin*ch ps§tęp§lłJa§li* egeamin*tcr*w ląf PrzYPadĘń'
*y-tąpu-n" *n"to*a,t osou egearniriciwanych orreślńych w § 1ż ust. S y_rrrzu. r*aP*nedl*ni* b§{Y

prewidł*rol*. W aadnyrr,l a *geaminow nię brał udai*łin*truktcr. *ni tłumg*a *s*by §§Eaffiin#Wfin§J,

* kaxdy e rłith przeprowed,ef,ny 3*§t*ł pojardent **r*dka,epearninownnia.

S. S**na kpntrn|*ranrj dzia*atno§ci

Biorąc pówyzszg pód uwsgę działalnośc WOFD w skCInirnl*wanyrn cbsraree ęcenicno PozYtpvnie

e uwag arni d*tycząeymi stwi*l*x*nyrh n i eprxwisł*wn&*i.

7. Balecenia

ćespoł k orr ttol n y pl,eedet*wia następtljące uwa g i 6ęlcm rea liracj i:

1. w xvłrązłtł.t z, tyffi, iż uj*tłłrriłnł ni*pr,*włdł*vu+**i p*dreas pr:xgprrywadzar*ia prakty,cznęj

ceęścr egzantinorru państtł,owych na prawo ja;dy n6teży omowić z egeatninat*ręnr

w§i(azan* błqdy ,Js eekręsi* *t**cwani* *bolviąeującyth pru*pi*ów, dla płPtnrłvy jfrk8ŚEi

praeprowadłarrycir egzarninów łraa uniknięfri§ p§dćbny*h blędow w pray*eł***i-

4

{podpis ktnl r*łuiąe*s*} ip*dpiddlłrekicrn}

:.;.,:ł.lł Ę i: ił ilii.i:! źł:ńl!.

,"' ,,',,*{:,.,^,
]l : j:i]i,i' ]:ł;.r:rł i.i:..;;']#ł



ęllr,.;;f,ł+lcłi§ :Ąfn ;a"] l

Llłl xL} 1l\§t/ \l ht rtr!Ąkt

\1i itrfll{ },1|\\ 1 [}t }\,l( Jh]\hlł {,( }

Fo eap*znaftiu §iĘ u rnfiterifiłf,mi filmowymi przekazanymi pr;ez lV$j§$r*d§ki

s&rgdg§t Ruchu Brogowego w §łup.tku w r€m§th prźspfswńdaefiĘi ltonkoli

pr§h}sm§w€j infnrmuje, ża p6d*Ea sgee,mins$J pIEaFr§w de*nych praer

Bsaamifi*tsra An#rxĘa Kcnnąsia §,'SS§ gfirrłierdgong ki}ka nłeprawidł,*wo$ti- §łgdy w

sknntrolrłłanlr*h egxam irłach pcĘały na :

p d*z*s jednego e egzaminów - błędna §s§na Ea$sńia flr 1 na pla*u

lT}an€wrowym * p,nmima brg!ąu realieac.ii wszystkich elernentów eadania

rcenięnie e*dalłia jakn poprawn*,

padceas jednego e egaanrinów * r§§F*§eęći* drugi*,} próby x*dania nr ż na

pta** lTtanewfówynn *d płle**nia *pr§§Eę d*knń*eyc egdałie pi§lwse§* :
wylmn*nie i ptena aad*nie nr 1 powinny uostać zrea|izgłvane prxed

roźpocżę*iem kolejnego zadania, a nie w jego trahcie,

Błędy ujawnione rv *k*ntrolowanyeh *g,*aminaełr nie rniały j*,dnak wpfrtłlu n*

wyniki egaamirrow.

t}§f,łA*TłtłEilT iĘF
iiJś]tf4ą;ł,.1ii,:.:ti9l,iil{żŁlljłi:§ś:jl!;.,.:ii,;ł:i.,i3l:]il*iiJłii§.l1l ;;ą§li?"llJ'":',]i§:llili.il:ilii§Łi::!

|.ł xa.iłiiil.łi].{i i:-r-9,,;Ąjl.,!.l1 łj.ilil-',j ą;,,,,1;i,11: ł|f;:i.i.;;1tł:,_-,il.Ł$Ti,.!nr;,ni,?;]l,j"iiJ*Eit+jj


