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pRoToKoŁ

z kontroli .planowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Słupsku, 'ul. Miercsławskiego 10, 76-żOa §łupsk ?rzez pracowników Depańamentu
l nfrastruktury Urzęd u Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,

Kontrola została przeprowadzona przez. zespół kontrolny w składzie:

{uoowerżnienie nr DO-Z0,087.253.2019 z dnia 19 kwietnia 2019r.);
2, główny specjalista w Depańamencie lnfrastruktury

(upoważnienie nr DOż0,087,252.ż019 z dnia 19 kwietnia 2019r.),

Termin prz€prowadzen ia kontroli :

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28 maja 2019r. do 31 maja 2019r,

PoD§TAltroWE AKTY PRAWNE
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz, U. z?019r. poz. 341
ze zm.);
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t,j, Dz. U.z2018r, poz.
1990 ze zm,);
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 22 częrwca ?atr7r.
w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. a. z 2O17r- poz.
J 325);
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 24 |utego 2016r.
w sprawie egzamlnowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów
oraz wzorów dokumęntów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz, 232
ze zm,).

pRa§mMl*T i §KRE$ KsNTRCIt§

Kor:trola kCIrnpleksowa obe.irnująca sprawdzenie'
spełniania wszelkich warunkcw niezbędnych dc przep|"owadzenia egzarninow
państwowych,
prawidłowości prowadzenia dckurnentacji związanej 7. przeprowadzaniem
egzam !nów państwowych,
p rawidłowości przeprowadzen ia części teoretycznej egzam i n ów państwowych,
prawidłowości przeprcwadzen ia części praktycznej *gzam i nów pa ń stwowych.

Ckres cblęty kontrolą - rok 2019.

ji



W tr_akcie Kontroli wyiaśnień udziela§i:
Pan Henryk Grządzielski - p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Cśrodka Ruchu Drogowego

w §łtlpsku,
PaniAnrna Zaczek - kierownik referatu zamówień publicznych, kadr i analiz,
Fani Emilia Jarmuł - Kierownik Działalności Ęgzaminaeyjnej,
Fani Joanna Kwiatkowska z-ca Kierownika Działalności Egzaminacyjne.!

koordynator,

l,"lsTALENlA

Kprrtrqlą qblęłą nąstępuiące ę!enxęnt}: dz!ątehośqi Woję_WódzkiegQ. Qśrodką Ruchu
Droqowego:

,! . Wa ru n ki n i ę zb Łd n e d o p rza p raw adze n i a egza rn i n óWpa ń stwowyż h,

1.x ,

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny ! stwierdził, że sala przęznaczana do
prusprowadzanria części teoretyeznej egzanninu państw§wego Wojewodakiego Ośrod$qa
Ruehu Drogowego w Słupsku jest:
1) ośr,vietlona, ogrzewana i przewietrzana;
2} oznaczona tablicą inforrnacyjną "§ala egzarninacyjna";
3) odizoiowana od innych pornieszczeń;
4} wypcsazona:

a}w cddzielne stanowisko do praey dla egzarninatora,
oi w 15 odduieinyeh stanowisk dta kazde,j osoby egzanrinowanej,
c} w kompł;terowe urządeenie egzar*ir,racyjn* dla kazc*ej osoby egzaminclwanej,

1.2.

Zespół kontrolny przeprowaciził ogtędziny i sfwierdził, ae piac rnanewr§wy przeznaczoi,}y
dc sprawdzania umiejętnośei wykorływar:ia zadań wchodzących w skład części
praktycznej egzaminu państwowego Wojewcdzkiego CIśrodka Ruchu Drogowego
w §łupsku jest:
1} zlgkalizowany bezpośrednio przy ośrodku egzarninowania;
2} wyłączony z ruchu dla pojazdów innyci. niz pojazdy egzaminacyjne i pojazdów

,.łvykorzystywanych ptzęz, ośrcdek egzamlnowania da prowadzenia szkol*ń,
o i<tórych mowa w ustawie z drria 6 września 2*Gl r, o transporcie drogowym
iDz, U, z 20"l3r. poz. 1ąlĄ, zę zm,}, w ustawie z dnia l9 sierpnia 2011r.
0 prz§wozie tclwarólv rłiebezpiecznyeh {Dz, U, Nll. 2ż7, poz.'!367 ze zrn.} oraz
w art. 61 i a*, 62 ustav,ly, - dotycz5l godzin, i,v których §ą pl,zsBrowadzane egzarrliny
pańsf,roowe;
odgrodzony od pozostaĘ części ośrodka egzaminowania;
ma nawierzchttię kostkową;
umoz|iwia, przęz trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie kazdego
z zadań egzan,linacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na
egzaminie państwowym, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

3)
4J
5)
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2. Prawidłqwo§ć. prp,Wa§zenia dokumentacii związ_anej z pneprawadzaniem eqzaminow
pąństwowych.

Zespół kontrolny zapoznałsię z organizacją pracy w Biurze Obsługi Egzaminów WORD
araz pracą osoby koordynującej proces egzaminacyjny, a takżę ze sposobem
przechowywania dokumentaĄi związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych
na prawo jazdy.

Zespół kontrolny stwierdził, źe dokumentacja związana z przeprowadzaniem egzaminów
państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest odpowiednio
zabezpłeczona i prowadzona w §posób prawidłovuy.

3, prawir{ławaść pmeprawadzenia częściteoretyczrlej egząłninów pańswawych,

Korłtrclujący uczestniezy!i w łrastępujących egzarł"llnach teoretycznych:

- egzamin kat. B - egzaminator

- egzarnin kat. B - egzarninator

4. Prawidławość przeprawadzenia cześci praktyczneieqzaminow państwowyctl.

Kontrolujący uczestniczyli w następujących egzam inach praktycznych :

- egzamin kat, B - egzaminator

- egzamin kat, §t - egzaminator , _J . _*...**,

- egzamin kat. B * egzarninator.

- egearnin kat, B * egaałninaior

- egzamin kat" B * egzaminator

- egzamin kat. B * egzanninatar

- eEzamin kat" B+E * egzaminator

- egzanrin kat. e+E * egzaminator "

- egaarnin kat, B * egzałninator

- egzarnin kat. C+E * egzarninator

- egzarrłin kat. E * egzanrinator



4,

- e§zamin kat. B * egzaminator

- egzanrin kat. A - egzanninator

- egzamin kat. C * egzaminaton

- egzan,lin kat. B - egzaminator ,

Kontrolujący zapoznati się równiez z materiałen,l filmowvrn z egzaminów praktycznych
przeprowadzonych przeł egzam i natora

5. Spełniania przęł egzaminatorów przeprowądząjąęvch egzątninv państwolłte
niezbędnych w:łmągąń.

l. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwiendzono, źe Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w §łupsku zatrudnia 10 egzaminatorów, spośrod których:
- 9 .!est wpisanych do ewideneji egzaminatonow prowadzonej przez Marszałka

Województwa Pornorskiego,
- 1 jest wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej Brzez Marszałka

Województwa Zachod n iopomorskiego.
2, Ęgzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy przeprowadzane są ?rzez

egzarninatcł"ów zatrudnionych na podstawie ufi]owy o pracę,
Unrlowy s pracę nie obejmują autornatycznie pełnegc, posiadanego p{z*z
egzarninatoi"a zakre§u il$}rawrlień do egzałtlinowania, Zasadą jest stały zakres rra
kat. E prewa jazciy, natorniast f,}a pozostałe kategcrie rotacyjnie, nawet
e corniesięcznym i zmianam i.

§zczegółowej, pełnej kontrcli dokclnano w aakresie ważności czierech rodzajł:w
dokurnentów wymaganych wobee egzamrinatora przepisami powoływanej wyzej
ustawy o kierujących pojazdami, Na Bodstawie przedłożonych dokumentow
stwierdzono, źe:
- wazność orzeczeń lekarskich CI braku przecirłrrwskazań zdnowotnych do

wykonywania czyn rrości egzam inatora,
- waźność orzeczeń psycl,1oloEicznych o braku przeciww,skazań B*ychologicznyoh

do wykcnywania czynności egaanrinatora,
- ważncśo vłydanych legitymacji,
- terminowość złozenia oświadczeń ntajątkowych na podstawie ań. 63 ust. 5 vwv.

ustaury.

Realizująe zapis art,67 ust.2 pkt 1 u§tawy z dnia 5 stycznia 2011n. o kierujących
pojazdami podczas kontroli przeprowadzanej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w §łupsku w dniu 2$ maja Zaffir. zespół kontro|ny współpracował
z tunkc.lonariuszem Wydziału Ruchu Dnogowego Komendy Mieiskiei Palicji w §łupsku,
Po|icjanci a§p. | """ 3 *raz post" ski przeprowadziIi
sprawdzenie stanu trzezwości egzaminatorów przeprowadzających egzaminy praktyczne
oraz stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych.
Sprawdzono stan techniczny oraz obowiązkowe wyposazenie następujących pojazdów
egzaminacyjnych CI numerach Ęestracyjnych: G§ 85620, GS 85621, G§ 85622,
G§ Bs68B, Gs 85689, G§ 85690, G§ 85735, G§ 637§6, Gs 0731c, Gs 382E, GS 383E,
G§ 973F, G§ 1098 oraz GS 84931. §prawdzeniu zawnńnńci alkoholu w wydycharl)/m
pov+ietrzu pocldanc egzarninatorów: :f'

J-l 3baj egzaminatorzy uzyskali wynik 0,00 9m w wydychanym powietrzu,



Funkcjonari*sze KMP w Słupsku nie wnieśli zastrzeżeń do stanu technicznego
skontrolowanych pojazdów, Wszystkie pojazdy spełniały warunki wskazane w treści § 43
rozparządzenia Ministra lnfnastruktury z dnia 31 grudnia 21a2r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia (t.j, Dz. U. z2016r.
poz" 2a22 ze zm,} w dodatkowy pedał hamulca roboczego, dodatkowe lusterka
zewnętrzne, dodatkowe lusterko wewnętrzne, ogrzewaną tylną szybę w samochodach
osobowych, apteczkę doraźnej pomocy oraz ogurnione koło zapa§§we.
wyposaźone były zgodnie z ust. 1

lNFoRMAcJE KoŃ§owE

Ustalenia wynikające z kontroli były przedstawiane i omawiane na bieżąco podczas
trwania czynności kontrolnych oraz na zakończenie kontroli.
Protokół kontroli sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach (kazda karta
protokołu została zaparafowana przez obie strony}.
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych,
dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanyłh zastrzeżeń w terminie ,t4 dni od dnia
otrzynnania protokołu, Ponadto Dyrektorowi jedncstki kontrolowanej przysługuje prawo
odmowy podpisania protokołu kontroli.
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