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PRoToKoŁ
z kontrołi planowej w Wojewodzkim Ośrodku Ruchu Drogołvego

lnfrastruktu ry U rzęd u Marszałkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego w Gdańsku.

Kontrola została przeprowadzona przez:

1, Pani Dorota Tatarzycka - główny specjalista w Departamencie
(upowaznienie nr DO-Z0,087,ż15.2aU z dn,ia 5 maja 2§żlr.),

2. Pani Monika Jastvębowska - inspektor w Depańamencie
(upowaznienie nr DO-Z0.087.216.20żl z dnia 5 rnaja 2a2lr.\.

lnfrastruktuĘ UMWP

lnfrastruktury UMWP

Term in przeprowadzenia kontroli :

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18 maja 2021r. do 21 maja 2021r.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
ustawa z dnia 5 sĘcznia 2011r. o kierujących pojazdarni {t"j, Dz, U. z20?1r. poz, 1268
zpóżn. zm.);
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. zICI2lr. poz.
1268 z późn. zm.};
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 22 §zerwca 2017r.
w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego {Dz, U. z 2al7r. poz.
1325);
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury 7 dnia 28 czerwca 2019r, W sprawie
egzaminowania osob ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, eEzaminowania i uzyskiwania uprawnień przęż^ egzaminatorów oraz
wzorów dokumęntów stosowanych w tych sprawach {Dz. U. z 2019r. poz. 1206).

PRzEDMloT l oKRE§ KoNTRoLl
Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie:

spełniania wszelkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów
państwowych,
prawidłowości p rzeprowadzen ia częŚci teoreĘcznej egzaminów pa ństwowyeh,
prawidłowości przep rowadzen ia ceęści praktyczn ej egzaminów pań§twowych,
spełniania przez egzaminatorów przeprowadaających egeaminy państwowe
niezbędnych wymagań.

Okres objęty kontrolą - rok 2021,
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USTALENlA

1.1 -

ij'

Zespół kontrolny przeprowadził ogtędziny i stwierdził, że §ala przeznaczona dę
przeprowadza nia cŹęsci teoretycznej egaaminu państwowego !Ęlojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w $łup§ltu jesŁ ż. l
1) oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;
2} oznaczona tablicą informacyjną "Sala egzaminacyjna";
3) odizolowana od innych pomieszczeń;
4) wyposazona:

a) w oddzielne stanowisko do pracy dla egzarninatora,
b} w 8 oddzielnych stanowisk dla każdej osoby egzarninowanej,
cj w tomputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.

1.2.

Zespół kontrolny przeprowadził og|ędziny i stwierdził, że plac manewr§Wy prz§ZnaczonY

do'sprawdzanir' umiejętnoścł rł§konywania zadań wchodzących W skład CzęŚci
prakt}cznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Słupsku jest:
1} zlakalizowany beąośrednio przy ośrodku egzaminowania;
21 wyłączony z'ruchu dla pojazdów innych niź pojazdy egzaminacyjne i pojardÓw' *frórzysiywanych przęz ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń"

o'ktorlch- mpwa w usławie z dnia 6 września 2001r, o transporcie drogowVm
(Dz. U, z 2013r, poz. 1414, zę zm"}, w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz, U, Nr 227, poz. 1367 ze zm.) oraz
w art. 61 i ań. 62 ustawy _ dotyczy godzin, w których §ą przepr§wadzane egzarniny
państwowe;

3) odgrodzany od pozostaĘ częściośrodka egzaminowania;
4t ma nawierzchnię kostkową;
5i umoźliwia, przei trwałe wyzna§zenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego

z zadań eEzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrCI\Atym na

egzaminie państwowym, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Protokoły stanowią załączniki 1-2 do protokołu,

Kontrolu,iący uczestn iczyli w następujących egza rn i na ch teoretycznych :

Dorota Tatałzvcka;

- egzamin kat, B - egzaminato,

- egzamin kat, A iA2 - egzaminator I
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Monika Jastrzebowska:

- egzamin kat, B * egzaminator

- egzamin kat. B - egzaminator

z egzaminow stanowią z&łączniki nr 3-6 do prctok*łu.

3. P rawidło:ło łić pne p rawadze ni a czżści p rakfu cznei eqza m inów pań śtw ówvch.

Kontrolujący ucze§tniczyliw następujących egzaminach praktycznych: ł '
Dorota Tatarzvcka:
- ąz"*i" k"tJ"E - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. A * egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. C+E - egzaminator
- egzamin kat. C - egzaminator
- egzamin kat, B - egzaminator
- egzarnin kat. A2 - egzaminator
- egzamin kat. B - e§zaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat, B - eEzaminator

Protokoły z egzaminów stanowią zalączniki nr 7-18 do protokołu.

Monika Jastrzębowska:
- egzamin kat, B - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat, B - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
-,egzamin kat. B *egzaminator

Protoko§ z eEzaminów stanowią załączniki nr 1S-24 do protokołu,

4. spęłąiani,a przez eqzaminatorów płzeprawadzaiącvcłt ęgzaminy państwawe
niezbędnvch wvmaqań.

1, Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono, że Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Słupsku zatrudnia 11 egzaminatorów, spośrod których:
- g jest wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przęz Marszałka

Wojewodztwa Pomorskiego,
- 2 jest wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka

Wojewódziwa Zachodniopomorskiego.
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2,

_).

Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy przeprsttffidzane §ą przęz
egzaminatorów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
Umowy o pracę nie obejmują autornatycznie pełnego, posiadanegs przez
egzaminatora zakresu uprawnień do egzaminowania. Zasadą jest stały zakres na kat.
B prawa lazdy, natomiast na pozostałe kategorie rotacyjnie, nawet z comiesięcznymi
zmianami,
§aczegółowej, pełnej kontrolĘdokonano w zakresie wazności ceterech rodzajów
§§k_mentów wymaganych rfi§bec egzaminatora przepieami powoływanej wyzej
dstaĘ o kierujących pojazdami, Na podstawie predłozonych dokumentów
stwierdzono:że
- wazność orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskaeań zdrowotnych do

wykonywania czynności egzaminatora,
- waźność orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazan psychologicznych

do wykonywania czynności egzaminatora,
- wazność wydanych legitymacji,
- tenminowość złażenia oświadczeń majątkowych na podstawie ań, 63 ust, 5 rnnłi.

ustawy.

Dodatkowo realizując zapis art. 67 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2afir"
o kierujących pojazdami (t"j, Dz. U. z 2a2}r. poz" 1268 ze zrn.) podczas kontroli
przepfowadzanej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w §łupsku w dniu
19 maja 2a2lr, zespół kontrolny współpracował a funkcjonariuszern Wydziału Ruchr.l
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Policjanci asp. l . {

oraz sierz . przepr§wadzili sprawdzenię stanu trzeźwości egzaminatorów
pzeprowadzających egzaminy prakty.czne oraz stanu technicznego pojazdów
egzaminacyjnych.

Sprawdzono stan techniczny oraz obowiązkowe wyposaaenie następujących
pojazdow egzarninacyjnych o numerach rejęstracyjnych: GS 85621, GS 85622, GS 383E,
GS 63756, Gs 84931, G§ 43481, G§ 873F, GS 382E, GS 109B, GS 85688, G§ 85498,
Gs85735,GsB56g0.Sprawdzeniuzawańoś"i*lk@ympowietreu
poddano egzaminato.rgrł;

uzyskali wynik 0,00 %0 w wydychanym powie trz:u. 
-'"- 1.- *-' l'' Vl§zY§cY egeamlna.orzy

Funkcjonariusze KMP w Słupsku nie wnieśli zastrzezeń do stanu technicznego,
skontrolowanych pojazdow. Wszystkie pojazdy spełniały warunki wskazane w treści § 43
rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r" w sprawie warunków
technicznych pojazdów ataz zakresie ich niezbędnego wyposaxenia {t.j. Dz. U, z 2,016r.
poz. 2a22 ze zm") i wyposażone były zgodnie z ust. 1 vr dodatkowy pedał harnulca
roboczego, dodatkowe lusterka zewnętrzne, dodatkowe lusterko wewnętrzne, §grzełvaną
tylną szybę w §amochodach osobowych, apteczkę doraźnej pomocy oraz ogumione koło
zapasowe. Ponadto Funkcjonariusze Policji sprawdzili w systernie CĘP ubezpieczenie
kontrolowanych pojazdów oraz waznosć badań technicznych. Wskazane dokumenty
wszystkich skontrolowanych pojazdów byV aktualne i zgodn* z obowiązującymi
przepisami.
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fNFORMACJE KOŃCCIWE

Ustalenia wynikające z kontroli były prz*dstawiane i omawiane na bieźąco podczas
trwania czynności kontrolnych oraz na zakończenie kontroli.
Protokoł kontroli sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach {kazda karta
protokołu została zaparafowana pr$z obie strony).
Dyrektópq4ffi jednostki kontrolorffinej przysługuje prawo wnieeienia pi*emnych,'" rśnień lub umofirrł eń w terminie 14 dni od dniadodatkow}ch wyjaśnień lub umo§rlvawanych zastrzez
otrzymania protokołu. Ponadto Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo
sdmowy podpisania protokołu kontroli.

§łupsk, łn, ,...,/ tł,.:,6,,ll}ł
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KqNTROLOWANl

woJEwÓDZru oŚRoD§K
RUCHU DROGOWEGO

7&200 SŁUPSK, ul, Mbro*wskbgo 10
tel,/fax: 59 841 28 00, 59 841 11 9§
NlP 839-25-1 9-1 19, R6§on 7708lj.!E80

PlECZĘC JEDNlosTKl
KONTROLOWANEJ

Wykonano w dwóch egzemplaęach;
Egz. Nr 1*ala
Egz, Nr 2 * ptzekazano do jednostki kontrolowanej
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WYsTĄPlENlE PCIKONTRGLN§
],

z kontroli planowej przeprowadzonel§ł Wojewódzkim Ośroclku Ruchu DrogoweEo w Słupsku

1, Nazwa i adresjednostki kontrolowanei:
Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
76-2aa $łupsk, ul. Mierosławskiego 10,

2. Kontrotę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
Dorota T atarzy cka - głorłvny specjalista w Depa rtamen cie l nfrastru ktury
Monika Jastrzębowska - inspektor w Departamencie lnfrastruktury

3. Data r§zpoczęcia i zakończenia kontroli:
Kontrola została przeprowadzona w okresie od 18 maja 2021r, do 21 maja 2O21r.

4. Zakres kontroli:
kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z 5 §ii/cznia 7cllr. o kierujących
pojazdami (t,j Dz. U. z2020r, poz, 1268 ze zm.) oraz Rozporządzenia fVlinisti,a infrastruktury
i Budowniclwa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie kontrcli wojewóclzkich ośrodków ruchu
drogowego {Dz. U, z2al7r, poz,1325).

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
spełnianie wszystkich warunków niezbędnych dc przepror,"ladzenia egzamin*w
państwowych,
p rawidłowości przeprowadzenia części teoretyczn ej *gzam i now pa ństwowych,
p rawidłowości p rzeprowadzenia części praktyczne,! egzam inów państw*wych,

spełniania przez egzaminatorow przeprowadzających egzaminy państwot''le
niezbędnych wymagań.

5. Opis ustalonego stanu faktycznego

5,1. Warunki niezbędne do arzeprowadzenia eqzaminów państwav;ych,

Zespoł kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził że saia przeznacz§na do
przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwovrego spełnia wymagania okres|one
w § 4 Rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pajazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorow oraz wzorow *okumentów
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z2019r, poz, 1206):

sala przeznaczona do przeprowadzania części teoreiyczne1 egzarninu państwowego
Wojewodzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku jest,

1) oświetiona, ogżewana i przewietrzana;
2) oznaczona tablicą informacyjną "Sala egzaminacyjna",
3) odizolowana od innych pomieszczeń;

§{,PĄ&TAM§l{"r tł,,lli§A§Tft Ut{lŁjtąY
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3)
4)
5)

ĄJ wypo§ażone,
a) w oddzielne stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b) w oddzieine stanowisko dla kazdej osoby egzarninowanej,
c) w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dia kazdej osoby egza*:in*w**ej.

i

Zespół kontrolny przeprowadził ró&niez oględziny placu rnanewrswe*o prz*ćns*żony ,**

sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład *zę§ci praktyczn*j
egzaminu państwowego i stwierdził, że spełnia on wymagani* określ*n* w § 5

Rozporządzenia Ministra lnfrastruklury z dnia 28 cz§rwea 2019r. w splawie egeaminowania
osob ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdałł,li, szkolenia, egzaminovłanfa
i uzyskiwania uprawnien przez egzaminatorów oraz wzorOuJ dokunreniow stosowanych w tych
sprawach (Dz, U. z2019r, poz. 1206);

Plac maRewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętn*ści v*ykonywania zadań
wchodzącyeh w skład części praktycznej egzaminu pańsiwowego Wojewóclzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w §łupsku jest:

1) zlokalizowany na terenie ośrodka egzaminowania:
2) wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzarninacyjne i pojazdów

wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania dc prowadzenia szkoleń. o ktorych
mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym {Dz. U- z 2Cl3r. poz.
1414 ze zm,}, w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towai"ow niebezpiecznych
(Dz, U. Nr227, poz, 1367 zezm.)orazwart.61 iań.62 usiawy-dotyczygodzin, wktorych
są pi"zeprowadzane egzaminy państwowe;
odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminor,nłania;

ma nawierzchnię kostkową,
umozłiwia, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie kazdego
z zadan egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na płacu rnafie]ffrowym na
egzarn inie państwowym.

5.2. Prawidławaść przeprawadzenia częściteoret:lcznei eązaminaw penstw*vłvch.

Kontrol uj ący uczestn iczyli w następujących egzam i n ach teoretycznych.

Dorota Tatarzvcka:

- egzamin kat, B - egzarninator

- egzamin kat. A i A2 * egzaminator l-

Monika Jastrzebowska:

- egzamin kat. B - egzaminator Ł

- egzamin kat. B * egzaminator

Zespoł kontrolny stwierdził, ze skontrolowane egzaminy zostały przepnawadzcne zgodnie
z wymaganiami określonymi w § 19-22 Razparządzerłja l\flinistra lnfrastruktł"lry z dnia
28 czerwca 2a2ar. w sprawie egzaminowania osób ubiegajacycn się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawn!eń pftez
egzaminatorów łrazwzorow dokumentów stosowanych w tych sprawach {Dz, U, z 2Gl6r. poz,

1 206),
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Kontrol uj ący uczestn iczyl i w następujących egzaminach p raktycznych ;

- egzamin kat..B ,,
- egzamin kat, A
- egzamin kat. B
- egzamin kat. §+E
_ egzamin kat, C
- egzamin kat. B
- ązamin kat, A2
- egzamin kat" B
- egzamin kat- B
- egzamin kat. B

Monika Ja strzęboitska :

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

- egzaminator

- egzaminator
* egzaminator
* egzaminator

- egzaminator
* egzaminator
* egzaminator

- egzaminator

- egzaminator

- egzaminator

- egzaminator

- egzaminator
* egzaminator

- egzaminator
* egzaminator

- egzaminator

- egzaminator

Kontrolujący stwierdzili, że skontrolowane egzamirry w większosci przeprcwadzone zostały
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami § 23 i 26-28 Rnzp*l-ządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 28 czenlrca 2a2}r, w sprawie egzaminouranla csoi: ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia. egzar-ninowania i uzyskiwania uprewnień
przez egzamlnaiorów araz vlzorów dokumentów stosowanych w i_vih sprawach iDz. U.

z 2al9r, poz. 1206). §twierdzone nieprawidłowości nie nriały natomiast wpływu na wynik
egzaminu.
We wszystkich kantrolowanych egzaminach postępowani* egzantinatclow w przypadkach
wystąpienia zachcwań osob egzaminowanych określonych w § 12 ust. 3 v,rw. rozpr:rządzenia
były prawidłowe, W zadnym z egzaminów nie brał udział instruktor, ani tłumacz osoby
egzaminowanej,
a kazdy z nich przeprowadzony został pojazdern ośrodka egzamincwania bąciź pozostającyrn
w jego dyspozycji.

5.4. Spełniania przez eqzaminatorów przeprowadzatacvch ew:aninv panstwaw* niezbęcjnyc.h
wymagań,

l. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono. ze \fuolewocizki Sśrodek Ruchu
Drogowego w §łupsku zatrudnia 11 egzaminatorow, spośrod któryeh:

- 9 jest wpisanych do ewidencji egzaminatorow prswadzonej pi"zez Marszałka
Wojewodztwa Pomorskiego,

- 2 jest wpisany do ewidencji egzamlnatorów prowadzonej przez Marszałka
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.
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2.

1
J.

Egzaminy na wszyslkie kategorie prawa jazdy przeprowadzane są prź*ż egzaminatorów
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

umoyvy o pracę nie obejmują automatycznie pełnego, posiadanego przez egzaminatora
zakresu uprawnień do egzaminowania. Zasadąjest stały zakres na kat, B prawa jazdy,

natomiast na pozostałe kategorig rotacyjnie, nawet z comiesięcznymi zmianami.
4. Seczegołowej, pełnej kontroii'§:dokonano w zakresie ważności czterech rodzajów

dokumentow wymaganych wobec egzaminatora przepisami powoływanej wyżej ustawy
o kierujących pojazdami. Na podstawie przedłozonych dokumentow stwierclzono, ze:

- wszyscy zatrudnieni egzaminatorzy posiadają wazne crzeczenia l*karskie o braku
przeciwwsk azań zdr owotnych d o wyk o nywa n ia czyn ności eg za m i n ato ra,

- w§zyscy zatrudnieni egzaminatorzy posiadają wazne orzeczenia psychologiczne
o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności
egzaminatora,

- wszyscy zatrudnieni egzaminatorzy posiadają legitymacje eEzarr"lin*tora wydałe
przez Dyrektora WORD, Daty ważności legitymacji wyznacz*ne prawidłowo - zgodnie
z upływem wcześniejszego terminu wazrrości orzecz*nia lekarskiegc lub
psychologicznego. Pieczątki imienne dla zatrudnionych egzamina,icrów wydaje
Dyrektor WORD. Po ustaniu zatrudnienia egzaminator żwraca do WCRD iegityrnację
i pieczątkę.

- wszyscy zatrudnieni egzaminaloray złożyli oświadczenia majątkowe na podstavrie

art" 63 ust. 5 ww. ustawy. Wszystkie oświadczenia złcżone zosiały w ustawowym
czasie.

Dodatkowo realizując zapis art, 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnla 5 stycznia żallr. cl kieł,ujących
pojazdami {t.j. Dz. U. z 202ar, poz, 1268 ze zm.) podczas kontrcli przeprowadzanej
w Wojewodzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku w dniu 1§ rnaja ź021r, zespół
kontrolny wspołpracował z funkcjonariuszem Wydziału Ruciru Drogowegc Komendy M:ejskiej
Policji w Słupsku. Policjanci asp oraz sl§rZ"
przeprowadziłi sprawdzenie stanu trzeźwości egzaminatorów przeprowadza.!ącycn egzamlny
praktyczne oraz stan u tech nicznego poj azdow egzam inacyjnych.
Sprawdzcno sian techniczny oraz obowiązkowe wyposażenie nasiępującyrh pojazdow
egzaminacyjnych o numerach rejestracyjnych" G§ 85621, GS 85622, GS 3B3E, G§ 63756,
Gs 84931, GS 43481, GS 873F, GS 382E, G§ 1098, Gs 856B8, G§ 854E8, GS 85735,
GS 85690, Sprawdzeniu zawartości alkoholu w wydychanyrn powietrzu poddano
egzaminatorow: l
(

oraz
w wydychanym powtetrzu.
Funkcj,onariusze KMP w §łupsku nie wnieśli zastrzęzeń do §tanu techniczne§o
skontrolowanych pojazdów. Wszystkie pojazdy spełniały warunki w§kazane w treści § 43
rozporząazenia Ministra lnfrastruktury z dnia 31 grudnia 2aa2r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow orazzakresie ich nięzbędnego wypo§ażenia {t,j. Dz. U" z 2016r. poz.
2a22 ze zm.) i wyposazone były zgodnie z ust. 1 w dodatkowy pedał hamulea roboczego,
dodatkowe |usterka zewnętrzne, dodalkowe lugterko wewnętrzne, ogrzewaną tylną szybę
w §amocłlodach osobowych, apteczkę doraźnej pomocy CIraz CIgumione koło zapasowe.
Ponadto Funkcjonariusze Policji sprawdzili w systemie CEP ubezpieczenie kontt,olOwanych
pojazdow anaz ważność badań technicznych. Wskazane dakumenty wseystkich
skontro|owanych pojazdów były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami,
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6. Ocena kontrolowanej działatności

Biorąc p<rwyzsze pod uwagę
w §łupsku w skontrolowanym
stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Zalacgnia

działalnośc Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
obszaęe oceniono pozytywnie z uwagami dotyceącymi

{podpis dyrektora jednostki)

i
b

ł,,

Zespoł konkolny iirzedstawia następujące uwagi celem realizacji:
1. W związku e tym, iż ujawniono nieprawidłowości podczas pzeprowadzania prakłycznej

częŚci egzaminów państwowych na prawo jazdy nalezy omowic z egzaminatorem
wskazane egzaminy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów, dla popr&wy
jakoŚci przeprowadzanych egzaminów oraz uniknięcia podobnych błędów
w przysrłości,
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