
DlF-E.8041,29.2a20 Ęrlnt-+ l Egz. nr 2

PRoToKoŁ
z kontroli Planowej pżeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Słupsku, ul. Mielosławskiego 10, ż6-200 siupsk przez pracownikow Depań*"n-tu
lnfrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Wojeworiztrara pomorskiego w Gdańsku.
Konkola została przeprowadzona przez:

1. Pani Dorota TatarzycĘ_- gĘ*ny specjalista w Depańamencie lnfrastruktury UMWF
(upowaźnienie nr Dożo.087.477.2a2a z dnia 30 września 2020r.),

Termi n prueprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w okresie od tr4 października 2020r, do 16 października 2020r,

PODSTAWOWE AKw PRAWNE
ustawa z dnia 5stycznia 2al1ł:.. o kierujących pojazdami {tj_ Dz. U. z2021ar. paz.
1268 z późn. zm.);
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo p ruchu drogowym {t.j. Dz. IJ. z 2a2ar. poz.
11O z późn. zm.);
razPłrządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownic,twa z dnia 22 czerwca 2017r.
w sPrawie kontrOli wojewÓdzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U, z 2017r. poz,.
1325);
rozPorządzenie Minigtra lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdaml
szkolenia, egeaminowania i uzyskiwania uprawnień pfzez egzańinatorów oraz
wzorów dokumentow stosow.ąnych w tych .pr"*".ń łoz. i.łzdr-* o;", 232),

PRZEDM|0T l oKRE§ KoNTRoLl
Kontro la p roblemowa obejmująca sp_rawdzen ię:

PrawidłowoŚci Przeprowadzenia części teoretycznej egzaminów państwolvych,
P rawidłowoŚci P rzeprowadzen ia części p raktyczn ej egza m i n ów państwowych,

Okres objęty kontroĘ - rok 2a2.a.
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USTALENlA

Osoba kontrolująca uczestniczyław następujących egzaminach teoretycznych:

- egaamin kat. A i B -egzaminator r

- egzamin kat. B - egzaminator ,,

protokoły z egzaminów stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.

osoba Kontrol ująca uczestn iczyła w następujących egzami nach praktycznych :

- egzannin kat. ts - egzaminator - yv-lvttl,
- egzarnin kat. E - egzaminator.
- egzamin kat" B - egzaminator ,

- egzamin kat. 8 .- egzaminator
- egzamin kat, C+E - egzaminator
* egzamin kat. D - egzaminator a,
- egzamin kat, A - egzaminator
- egzamin kat, C - egzaminator ł,

- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B * egzaminator i

protokoły z egzaminów stanowią załączniki nr 3-,t2 do protokołu.
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ltIFoRMAcJE KoŃcoWE

Ustalenia wynikające z kontroli by§ przedstawiane i omawiane na bieząco podczas
trwania czynności kontrolnych oraz na zakończenie kontroli,
Protokoł kontroli społządzono w dwóch jednobrzmĘcych egzernplarzach (kaźda kańa
protokołu została zaparatowana przez obie strony),
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych,
dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia
otrzyrnania protokołu. Ponadto Dyrektorow_i jednostki kontrolowanej przysługuje prawo
odmowy podpisania protokołu kontroli.
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eIeczęć JEDNoSTKI
KONTROLOWANEJ

WvkoĘaĘo w dwóch egzempląrzach:
Egz, Nr 1-ata
Egz. Nr 2 - przekazano do jednostki kontrolowanej

J



u lt7_ĄD MĄR§r-Ąt Rows l{ l
wol IW0DZTWA POMolłsKlEC()
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vlff§TĄPlENlE PCIKoNTRoLN E

z kontroli planowej pzeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w §łupsku

l, Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
76-200 Słupsk, ul, Mierosławskiego 10.

2. Kontrotę przeprowadziła:
Dorota Tatarzycka - głowny specjalista w Depańamencie lnfrastruktury

3. Data rozpaczęcia i zakończenia kontroli:
Kontrola została przeprowadzona w okresie od 1Ą października 2020r. do 'l6 października 212ar,

4. Zakres kontroli;
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Ustawy z 5 stycznia 2§llr. o,kierujących pojazdami
(t,j. Dz, U, z ża2ar, paz. 1368 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Budownictwa
z dnia,22 ,czerwea ?017r. w-eprawie kontroił-ltłojewódzltich ośrodków ruchu drogowego {D*. tt;
z?017r. poz,1325),

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
prawidłowości przeprowadzenia c;zęści teoretycznej egzaminów państwowych,

prawidłowości przeprowadzenia ezęści praktycznej egzaminów państwowych.

5. Opis ustalonego stanu faktycznego

5,1. Prawidłowość orzeorowadzenia części teoretvcznei_eazamina|^!państwowvch.

Osoba kontrolująca uczestniczyław 2losowo wybranych egzaminach teoretycznych i shrierdziła,
źe zostały one przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonyńi" w § 19-22 Rozporządzenia
Ministra lnfrastruKury z dnia 28 czenivęa 2§2Or. w sprawie egzaminowania osób uhiegającyeh się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz.
1206).

5.2. Frawidławość przeprawadzenia azęści prańvczneieqzaminow naństwowvch.

Osoba kontrol ująca uczestni ezyła w nastę pujących egza m i nach praktyczn ych :

- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat, B - egzaminator
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- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B -egzaminator 

,

- egzamin kat. C+E - egzaminator
- egzamin kat. D - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator

- egzamin kat, B - egzaminator 1-1a"" |e- ,

- egzamin kat, B - egzaminator s .

osoba kontrolująca stwierdziła, że skontrolowane egzaminy zosta{ przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami określonymi przepisami § 23 i 26-28 Rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury

z dnia 28 czerwca 2a2ar. w §prawie egzaminowania osób ubiegających się o uPrawnienia do

kięrowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień Przez egzaminatorótv

oraz vrr:orów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 20,t9r, poz. 1206},

We wszystkich kontrolowanych egzaminach postępowgnie egzaminatorów W przypadkach

wystąpienia zachowań osob egzaminowanych określonych w § 12 ust, 3 wW" rozPorządzenia bYłY

prawidłowe, W żadnym z egzaminów nie brał udział instruktor, anitłumacz osoby egzaminowanej,

a każdy z nich przeprowadzony został po.iazdem ośrodka egzaminowania bądŹ PozostającYm

w jego dyspozycji.

§, Ocena kontrolowanei działalności

Biorąc powyźsze pod uwagę dzjałalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w SłuPsku

w skontro lowanym obszarze oceniono pozytywni e.

(podpis dyrektora jednostki)
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