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UBZ,ĄD MĄRSZAłJ(OWSKI
wOJ E§/ODi:IWA POMoR§Kl[fi{)

DlF_E,s041 .1.za?a Gdańsk, dn.8§c"en"ca 2020r.

WYSTĄPIEN lE POKONTROLN E

z kontroli planowej przeprowadzonej w Woiewódzkim,Ośródku RuchwDrogowego w Słupsku

1. Nazwa i adres jędnostki kontrolowanei:
Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Mierosławskiego 10.

2. Kontrole przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

inspektor w Depańamencie lnfrastruktury

3. §ata rozpoczęcia izakończenia kontroli:
Kontrola zcstała przeprowadzona w okresie ad2Ą lutego 2a21f - do 28lUtego 2O2Qr-

{, Zakres kontroli: \'--
KontrolazostałapzeprowadzonanapodstawieUstawyz5stycznia2011r.on'"ś.{ŁM-
pojazdami (t.j, Dz. U. z 2019r. p§z, 341 ze zm,) oraz Rozporządzenia Ministra lnfrabtful{thrP

iBudownictwa z dnia 2ż czelwca 2017r, w sprawie kontroli wojewódzkich oŚro{§,fui",rffi§*&spgł$§§*.

drogowego (Dz. U. z2al7r. poz,1325}.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
prawidłowości pzeprowadzenia części praktycznej egzaminów państwowych.

5. Opis ustalonego stanu fakĘcznego

p ra w i dłow o ść n rze n row a d ze n i a c ze śc i p r a ktvcz ne i e q z a m i n ów n ań stwowvc h .

Zespoł kontrolny przeprowadził wyrywkową kontrolę praktycznej części egzaminów państwowych

na podstawie materiałów filmowych pzekazanych przez Wojewodzki OŚrodek Ruchu Drogowego

w Słupsku.

Z przeprawadzonej kontroli §porządzono notatki stanowiącą załączniki nr 1 - 3 do wystąpienia,

Kontrolujący stwierdzili, że skontrolowane egzarniny w większoŚci pzeprowadzone zostały

zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami § 23 i 26-28 RozporządZenia Mjnistra

tnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osÓb ubiegającYch się

o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień preez

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz, U, z 2016r. POz,232
ze zm,), §twierdzone nieprawidłowości polegaĘ na nieprawidłowym wyborze miejsca podczas
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wykonywania zadania araz na braku konsekwencji w ocenie egzaminu. Nieprawidłowpści te nie
miały jednak wpływu na wyniki egzaminów.

We wszystkich kontrolowanych egzaminach postępowanie egzaminator*w w przypadkaeh
wystąpienia zachowań osób egzaminowanych określonych w § 1? ust, 3 ww, f§ep§rządzenia były
prawidłowe, W żadnym z egzaminów nie brał udział instruktor, ani tłumacz osoby *gearninowanej,
a kazdy z nich przepl"owadzony został pojazdem ośrodka egzaminowania,

ia

6. Ocena kontrolowanej działalności

Biorąc powyższe pod uwagę działalność WORD w skontrolowanym obszarze oceniono pozytyvvnie

z uwagam i dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości,

7.Zalecenia

Zespół kontrolny pzedstawia następujące uwagi celem realizacji;

1. w związku z tym, iź ujawniono nieprawidłowości podczas pzeprowadzania praktyczncj
części egzaminu państwowego na prawo jazdy na|ezy omówić z egzaminatorarniwskazane
błędy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów, dla poprawy jakości
przepr_cwadzanych egzaminów oraz uniknięcia podobnych błędńw w przl,szłości,
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