
DlF-E.B041.14,202a -"ffi-łr{ ł Egz, nr?

PRoToKÓŁ

z kontroli planowej przeprow_adzonej w Wojewódzkim Ośrodku Rtlchu Drogornego
w §łupsku, ul. Mierosławskiegc 10, 76-200 Sfupsk pruez pracowników Depańamentu
l nfrastruktury U rzęd u Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Kontrola została przeprowadzona przęzzespoł kontrolny w składzie:

1. Pani l ,o 
- _- głowny specjalista w Depańamencie lnfrastruktury- UMWP

(upowaznienie nr DOąa.a87,267.20ża z dnia 26 czenłłx 2020r,},
2. Pani _ -,", u^- - inspekłor w Depańamencie lnfrastruktury UMWP

(upoważnienie nr DO-ZO.087.268,2020 z dnia 26 czenruca 2a2}r.|,

Termin przepr€wadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 lipca 2020r. do 17 lipca 2020r.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
ustawa zdnia 5 stycznia 2011r. o kierujących poiazdami (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 341
z póżn. zm.);
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (Łj. Dz. U. z 2a2ar. poz.
110 z pózn. zm,);
rozpouądzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca Aafir.
w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. z 2017r. paz.
1325);
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających 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. 232\.

PRzEDMloT l oKRE§ KoNTRoLl
Ko n tro la kom pleksowa obejm uj ąca sp rawdzen ie :

spełniania wszelkich warunków niezbędnych do przćprowadzenia egzaminów
państwowych,
prawidłowości prowadaenia dokumentacji związanej z pżeprowadzaniem
egzamin ów pa ństwovrn7ch,
p rawidłowości przeprowadze n ia części teoret}czn ej egza mi n ów pa ństwowych,
p rawidłowości p rzep rowad zen ia częś ci p ra ktyczn ej e gza m in ów pa ńshruowych,
spełniania przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe
niezbędnych wymagań,
pozostaĘ działalności ośrodka łł.liązanĄ z przeprowadzaniem egzaminów
państwowych,

Okres objęty kontrolą - rok 202a.
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w trakcie kontroli wviaśnień udzielali:
Pan Piotr Tomaszewski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Słupsku
Pani ł- Kierownik Działalności Egzaminacyjnej.

U§TALENlA

Kontrola obieła nasiepuiace elementv dłiałalnośei Woiewódzkimo Sśrodka Rł"łchu
Droqoweoo:

1. Warunki niezbedne da"płzeprowadzenia eqzamłnów państwawvch. ! .

1.1 .

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, że sala przeznaczona do
przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Słupsku jest:
1) oświetlona, ogrzewana i pzewietrzana;
2) oznaczona tablicą informacyjną "§ala egzaminacyjna";
3) odizolowana od innych pomie§zczeń;
4) wyposazona:

a) w oddzielne stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b) w 8 oddzielnych stanowisk dla każdej osoby egzaminowanej,
c) w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.

pro;takół z og{ędzin stanawi załącznik nr 1 do protokafu.

1.2.

Zespoł kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, że plac manewroury przeznaczony
do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodząrych w skład części
prakiycznej egzaminu pańshrvowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku jest:
1 ) zlokalizowany bezpośrednio przy ośrodku egzaminowania;
2\ wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niź pojazdy egzaminacyjne i pojazdów

wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń,
o których mowa w ustawie z dnia 6 września Ża9ln o transporcie drogowym
{Dz. U. z 2al3r- poz. 1414, ze zm.), w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewCIzie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zrn,) oraz
w ań. 61 i ań. 62 ustawy - dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy
państwowe;
odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminowan ia;
ma nawierzchnię kostkową;
umoźliwia, przęz trwałe Wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie kaźdego
z zadań-e.gzaminacy;inych przewidzianych do wykonania na placu manęwrowym na
egzaminie państwowym, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,

3)
4J
5)

Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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2, prawidłłwłś* prłwadz*łłia d*kumęnłałii zwiazanęi z pnęprowadzanięm *gzaminów
BańsWawyctł.

Z*spół ke*trcl*y zapoznał się z organizaĄą pracy w Biuae Obsługi Egzaminów WORD
erła praą osoby koordynującej proces egzaminacyjny, a takze ze sposobern
pnethowyvvania dokumentacji związanej z prżeprowadzaniem egzaminów państwowych
f}a prawo jazdy.

Zespół kontrotny stwierdził, że dokumentacja związana z przeprowadzaniem egzaminów
państwowych w Wojewodzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest odpowiednio
zabezpieczona i prowadzona w sposób prawidłowy,

3. Prawidłowość przeprowad4enia częściteoretvcząei eqzaminśw państfiowvch.

Ko ntroluj ący uczestniczyl i w następujących egza rn inach teoretycznych :

- egzamin kat, A1, A2 iA * egzaminator . i- załącznik nr 3 do protokołu,

;ki - załącznik nr 4 do protokołu,

.i - załącznik nr 5 do protokołu.

4. Prawidłowość przeprowadzen.ia,części praktvcznei eqzaminów państwowvch,

Kontrolujący uczestn iczyl i w następujących ązaminach praktycznych :

- egzamin kat. B - egzaminator

- egzamin kat, D - egzaminator}
- egzamin kat. B - egzaminator

- egzamin kat. C * egzaminator

- egzamin kat. B - egzaminatol ,vo,,,.,

- egzamin kat. C+E - egzaminato

- egzamin kat. A - egzaminator ,

- egzamin kat. B - egzaminator,

- egzamin kat. B - egzaminator tr-

- egzamin kat. B i C - egzaminator

- egzamin kat, A, AM, 41 i B - egzaminator D,

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

_,

- egzamin kat. B - egzaminator

ł - za*ącznik nr 6 do protokołu,

ki- załączniki nr 7 i 8 do protokofu,

i - zaĘczniki nr 9 i 15 do protokołu,

a va.|ś ka - załączniki nr 11 do protokołu,

- załąłłniki n lt 3 do protokołu,

ki -załączniki nr 14 do protokołu,

-..*,,*,ni- zaĘczniki nr 16 do protokołu,

',i-załączniki nr 17 do protokołu.

* załączniki nr 18 i 19 do protokołu,
' - załączniki nr 20 do protokołu,

_ __.a - załączniki nr 21 do protokołu,
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5. Spełniania przęz egzaminatorow prueprowadzaiaełch , ęgeamiłv państwowę
niezbędnvch wyrnagań.

1. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono, że Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w §fupsku zatrudnia 11 egzaminatorćw, sposród których:
- 9 jest wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzon*j pr€ez Marszałka

Województwa Pomorskiego,
- 2 jest wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadronej prć§z Mameałka

Województwa Zachodniopomorskiego.
ż. Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy przępr§wadzail€ §ą pr€€z

egzaminatorów zatrudnionych na pod§tawie umowy CI pracę.
3. Umowy o pracę nie obejmują automatycznie pełnego, posiadaneg§ . przeu

egzaminatora zakresu uprawnień do egzaminowania. Zasadą jest stały zakres na kat.
B prawa jazdy, natomiast na pozostałe kategorie rotacfjnie, nawet
z comiesięcznymi zmianami.

4. §zczegółowej, pełnej kontroli dokonano w zakresie ważności czterech rodzajów
dokumentów wymaganych wobec egzaminatora przepisami powoływanej wyzej
ustawy o kierujących pojazdami. Na podstawie przedłozonych dokumentow
stwierdzono:
- ważnośó orzeczeń lekarskich o braku przeciwrłskazań zdrowotnych do

wykonywania czynności egzaminatora,
- ważność ozeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych

do wykonywania czynności egzaminatora,
_ wazność wydanych legiĘmacji,
- terminowość złożenia oświadezeń majątkowych na podstawie art. 63 ust, § ww.

ustawy,

5.6. Pozostała działalność aśrodka związana z przeprpwadzaniem egzaminów
państwowvch.

Zespół kontrolny sprawdził spełnianie przęz \§ojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w §łupsku vqymagań określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury
z dnia 28 §zerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminoruan,ia i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych vy tych sprawach
(Dz. U. zż0l9r. poz. 1206) oraz stwierdził zgodność z ww" prz€pisami,
Osoby kontrolujące sprawdziły, równieź zasadność wyrazania przęz Dyrektor:a WORD
zgody na podejmowanie ptzez egzaminatorów dodatkowych zajęć zarobkorłych,
a wszystkie zgody wyrażone były zgodnie z obowiązującą podstawą praw!ą.
Zespoł kontrolny zapoznał się także z dziennikiem korespondencji wojewodzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w zakresie przeprowadzania egzaminów
państwowych na pra\{ro jazdy, Korespondencja pzychodząca znajduje odzwierciedlenie w

Ęestrze skarE pr.orładzonym przez WORD, a wszystkie skargi na przebieg lub ocenę
egzaminu państwowego przekazane zostały do UMWP"
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lNFoRMAcJE K§§c*wE

Ustalenia ury*iłt*jące z kontroli były przedstawiane i omawiane na bieźąco podczas
trłvania cxynn*ści kontrolnych oraz na zakończenie kontroli,
Pr*tok*ł kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmłących egzemplazach (kazda kąrta
pr*tckołu została zaparafowana przez obie strony).
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysĘuje prawo wniesienia pisemnych,
dodatkowych wyjaśnień lub urnotywowanych zastrzezeń w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protokołu. Ponadto Dyrektorrrwi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo
odmowy podpisania protokołu kontroli.

KONTROLOWANl KONTROLUJĄCY

*ł.*#l$Y_§PŁ*,}Ąllfr§

;'ąi:/*Y?łfrTsR{ddło-1rn**a.!

§,p€9, &Llflli:,l {ŃR.G§} Ł§
* &ą-tt:ł{i"I *;r.f:C-}*rVrł;O -

l.$S l"t v*;:}., ,,, l,i. ..agb*i#&*;10
H;fy. yj t:, :,Ł, j"!^ d{\ ,ii,, lTd
i' §' j.Ą'_}_-,ą_ 1 f. i l ii,-,7.; .,l 7,i;.}44 &Ęl

eteczęć JEDNosTKl
KONTROLOWANEJ

Wvkonano w dwóch egzemplarzach;
Egz.Nrl-ala
Egz. Nr 2 - przekazano do jednostki kontrolowanej
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Gdańsk, dn.--,.l wf7_vś ł:: '.,

z kontroli ffiowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku

1. Naała i adres jednostki kontroloranej:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Mierosławskiego 10,

2. KontroIę przeproil'rdził zespół kontrolny w składzie:
' 

-, *__ l - główny specjalista w Depańamencie lnfrastruktury
inspektor w Depańamencie lnfrastruktury

3, Data rozpoqzęcia i zakończenia kontroli:
Kontrola została przeprowadzonaw okresie od 't3 lipca 2020r, do 17lipca 2020r,

4. Zakres kontroli:
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Ustawy z 5 stycznia 2011r. o kierującyeh pojaxd*ł:ti
(t.j. Dz. U, z 2al9r. poz. 341 zę zm.| oraz Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Bxdcr*ł,ni*ltv,,l*i

z dnia 22 czerwca 2al7r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu dr*gow*E* {il}a. Ł":

z2017r, poz.1325).

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
spełnianie wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia egaxmilł,l-i.-*
pańshłowych,
prawidłowoŚci prowadzenia dokumentacji aruiązanej z przeprowadzaniem egzaminów
państwowych,
prawidłowoŚci p rzeprowadzen ia części teo retycznej egzam i nów pa ń stwowych,
prawidłowości p rzeprowadzen ia części p raktyczn ej eg za m i nów państwowych,
spełnianiaprzezegzaminatorówpzeprowadzającychegzaminypaństwowemi*x*ęł,l.l;.
wymagań,

PozostaĘ działalnościośrodka anviązanĄ z pzeprowadzaniem egzaminów pańs§v*wy*ł:,

5. Opis ustalonego stanu faktycznego

5.1, Warunki niezbedne do przeprawadzenia egzaminów państwowvch.

Zespoł kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, że sala przeznaczona do preepr*s§ffiSx$,,,,,

częŚci teoretycznej egzaminu państwowego spełnia wymagania określone w § 4 RoaporaĘ[$;:ll.,,
Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czennrca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubieg*.§ą*il*ł,, ,

o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uąyskiwania upr*w*":ił*li ;l:.

BEpAfi TAME§T lNF§A§TRUXTURY
Uxąd l"4ar§zalkówski Województwa P*morskiego, ul, Ok*povlł ?1l?7, 80-8.!* §dańsk

tę\.58 32 s8 6J.1, lak§ 58 32 tj8 6l7. €-mai]. dii@p$fior§k|s,§Lr, Www.po.;}§l§kie .ćU



e§zaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U, z 2al9r. poz.

1206}:

Sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu pańshruowego

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku jest:

1} oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;

2} cznaczona tablicą informacyjną "Sala egzaminacyjna";
3} odizolowana od innych pomieszczeń;

{o4) wyposażona:
a) w oddzielne stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b} w oddzielne stanowisko dla kazdej osoby egzaminowanej,
c} w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla kazdej osoby egzaminowanej,

Z**pćł kontrolny przeprowadził również oględziny placu manewrowego przeznaczCIny do

*prawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części prakĘcznej egzaminu
państwowego i stwierdził, że spełnia on wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra

lnfrastruktury z dnia 28 czeruca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się

o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uryskiwania uprawnień przez

egzaminatoraw oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019l. paz.

1206}:

Plac manewrowy przęznaczany do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących
w skład części praktycznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w.Słupsku,jest:
1} elokalizowany na terenie ośrodka egzaminowania;
2} wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne i pojazdów

wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 6 września 2001r:, o transporcie drogowym (Dz, U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.},

w ustawie z dnia 19 sierpnia Zal1r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, paz.
13§7 ze zm.) oraz w ań. 61 i art. 62 ustawy - dotyczy godzin, w których są przeprowadzane
egzaminy państwowe;

3} odgrodzony od pozostaĘ częściośrodka egzaminowania;
Ą} ma nawierzchnię kostkową;
5} unloźliwia, przez truvałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego

z zadań egzaminacyjnych pzewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie
państwowym.

§.2. Ęrawidłowość prowadzenia 4?kumentagji związanei z przeprowadzaniem eęzaminaw
państwowvch.

Zespół kontrolny zapoznał się z organizacją pracy w Biurze Obsługi Egzaminów WORD oraz pracą

osoby koordynującej proces egzaminacyjny, a także ze sposobem przechowywania dokumentacji
związanej zwzeprawadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy.

2
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Zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja

irilń.ń* w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

i prowadzona w sposób prawidłowy,

Zespół kontrolny uczestniczył w 3 losowo wybranych. egzaminacn tele.lcznYch i stwierdził'

że zostały one przeprowadzone ,g.d;;;_Yl.i"n11,1i iir"slonvmi w § 19'22 Rozpórządzenia

Ministra lnfrastruktury z dnia 28.czerwca 2a2'r.w sprawi"-"grr*ino*ania. osób ubiegającybh się

o uprawnienia do xiłowanla po|azdami, szkolenia, "gr"*ino;ania 
i uzYskiwania uPrawnień Puez

egzaminatoro* or* wzorów ooxum"nio* Joro*"nY"n * tv.n sPrawach (Dz' U' z ?al6r' Poz'

1206).

związana z przeprowadzaniem egzaminów

Óroóo**go jest odpowiednio zabezpieczona

Dorota Tatazvck?:

- egzamin kat, B

- egzamin kat. D

- egzamin kat. B

- egzamin kat. C
- egzamin kat. B

- egzamin kat. C+E

- egzamin kat, A
- egzamin kat. B

- egzamin kat. B

- egzaminator

- egzaminator

- egzaminator

- egzaminator
* egzaminator

- egzaminator

- egzaminator

- egzaminator
* egzaminator

- egzamin kat- B - egzaminator

- eózamin kat- B - ązaminator
- eózamin kat, B - egzaminator

Kontrolujący stwierdzili, żę skontrolowane egzaminY zostałY PrzeProwadzone zgodnie

z Wymaganiami określonymi orzenllŃ-§ ,u i-26.-28'noło,,iozenia Ministra lnfrastruktury

z dnia 28 czerwc a 202ar.w sprawie-'"gri*ino*unia osob uniegających się o uprawnienia do

kierowaniapojazdami,szkolenia,"g'",;-i*aniaiu,y,xńniau-prawnieńprzezegzaminatorów
orazwzorow doxumentów stosowrnr;';;;n ,po*",ń (Dz, U, z2al'r, poz, 1206),

We wszystkich kontrolowanych egzaminach postępowanie egzaminatorów W PrzYPadkach

wystąpienia zachowań osób egzaminowanych określonych w § 12 ust. 3 ww" rozPorządzenia bYłY

prawidłowe. w żadnym z egzaminó* "i" 
ń"ł udział instruktor, ani tłumacz osoby egzaminowanei'

1

Kontrol uj ący u czestniczyli w następuj ących egzaminach praktycznych :

7

Monika Jastrzębowska:



2.

3.

a każdy z nich przeprowadzony został pojazdem ośrodka egzaminowania bądź pozostającym
w jego dyspozycji.

5.5. Spełniania uzez eqzaminatarow przęprowad?ajacvch eqzaminv państwowe niezbędnvch
wymagań,

1. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Słupsku zatrudnia 11 egzaminatorów, spośród których: *.- 9 jest wpisanych do ewidencji egzaminatorow prowadzonej puez Marszałka Wojówództwa

Pomorskiego,
- 2 jest wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonĄ puez Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego.
Egzaminy na wszystkie kategońe prawa jazdy pzeprowadzane są
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Umowy o pracę nie obejmują automatycznie pełnego, posiadanego
zakresu uprawnień do egzaminowania. Zasadą jest stały zakres na
natomiast na pozostałe kategorie rotacyjnie, nawet z comiesięcznymizmianami.

4. Szczegółowej, pełnej kontroli dokonano w zakresie ważności czterech rodzajów dokumentów
wymaganych wobec egzaminatora przepisami powoływanej wyżej ustawy o kierujących
pojazdami. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, źe:
- WsZYscY zatrudnieni egzaminatozy posiadają wźvne orzeczenia lekarskie o braku

Prz eciwws k azań zdr owotnych do wykon ywan ia czynności egza m i natora,
- wszyscy zatrudnieni egzaminatorzy posiadają ważne ozeczenia psychologicżne o braku

Przeciwwskazań psychol og iczn ych do wykonyrrva ni a cayn ności egzam i natora,
- WszYscY zatrudnieni egzaminatozy posiadają legitymacje egzaminatora wydane przez

DYrektora WORD, Daty ważności legitymacjiwyznaczone prawidłowo - zgodnie z upływem
wczeŚniejszego terminu wazności orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. Pieczątki
imienne dla zatrudnionych egzaminatorów wydaje DyrektorWORD. Po ustaniu zatrudnienia
egzaminator zwraca do WORD ląitymację i pieczątkę-

- WszYscY zatrudnieni egzaminatorzy źożyli oświadczenia majątkowe na podstawie
ań- 63 ust, 5 ww. ustawy, Wszystkie oświadczenia złozone zostały w ustawowym czasie.

ZesPÓł kontrolnY zapoznał się również z Ęestrem skarg złożonych na wynik egzaminówi PrawidłowoŚcią ich przekazywania Marszałkowi Wojewódfiwa pomorskiego. Korespondencja
PtzYchodząca znajduje odzwierciedlenie w Ęestrze skarg prowadzonym przez WORD,
a wszYstkie skargi na pzebieg lub ocenę egzaminu państwowego pvekazane zostały do UMWp.

przez egzaminatorów

przez egzaminatora
kat. B prayya jazdy,
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6. Ocena kontrolowanej działalności

Biorac powyzsze pod uwagę działalnośc Wojewodzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku
w skontrolowanym obszaze oceniono pozytywnie.

(podpis dyrektora jednostki)

,13",TffiŃ

I

*;Ł}.ryJ,"j f Ł} :,*[ l t-.!.s§ł. $$,8§l{ i_li;}{ r . j -. 
i:. ł." ""*il..il]='1 , - :iVvf,Kfi}

t,d.rs.l",-i,i o..'i 1,,,, . .' ,:,l,,łr**Ę" t{}
.,1:", 1,,:,1_i,. '.,',, j ,.,. ;'lrjJ.,ff


