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PRoToKoŁ
f.z kontroli planowej przeprowadżbnej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

w §łupskrrj..gl. Mięrosławskiego 10, 76-ż00 Słupsk przez pracowników Depańamentu
l nfrastruktil ry U rzęd u Ma rszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gd ańsku,

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Pani - kierownika referatu w Departamencie lnfrastrukturyUMWP
(upowaźnien ie n r DO-ZO. 087 .2a3,202? z dnia 2 1 kwietn ia żaZ?r .),

2. Pani a - głównego specjalistę w Depańamencie lnfrastruktury
UMWP (upowaznienie nr DCI-Z0.087,2U.2a22 z dnia 21 kwietnia ż022r.}.

Term in przeprowadzen ia kontroli :

Kontrolę przeprowadzono w okresie od § maja 2022r, do 1 3 mala 2022r.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
ustawa z dnia 5 stycznia 2allr. o kierujących pojazdami(t.j. Dz. U. z2021r. poz. 1212
zpóźn, zm.);
ustawa z dnia 20 czenłca 1997r, Prawo o ruchu droEowym (t.j. Dz. U. z2ażlr. poz,
450 z późn. zm.);
rozparządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2}l7r.
w sprawie kontroli wojewódzkich Ńrodków ruchu drogowego (Dz, U. z 2017r, poz,
1325Ą;
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień pvez egzaminatorów araz
wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206 ze
Zm.).

PRzEDMloT l oKRE§ KoNTRoLl
Kontro la problem owa obejrn ująca sprawdzenie :

spełniania wszelkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów
państwowych,
prawidłowoścł przeprowadzenia częściteoretycznej egzaminów państwovyych,
prawidłowości p rzeprowadzenia części pra ktycznej egzam i nów pa ń stwowych,
spełniania przez egzaminatorów przepfowadzających egzaminy państwowe
niezbędnych wymagań.

Okres objęty kontrolą - rok 2022.
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USTALENlA

1 .1.

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, żę sala przeznaczoĘa do
przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego bśrodka
Ruchu Drogowego w §łupsku jest:
1) oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;
Z} oznaczona tablicą informacyjną "Sala egzaminacyjna";
3) odizolowana od innych pomieszczeń;
4} wyposazona:

a) w oddzielne stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b) w 15 oddzielnych stanowisk dla kążdej osoby egzaminowanej,
c) w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla kazdej osoby egzaminowanej,

1.2.

Zespoł kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, że plac manewrCIwy przeznaczony
do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części
praktycznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w §łupsku jest:
1) zlokalizowany bezpośrednio przy ośrodku egzaminowania;
2) wyłączony z ruchu dła pojazdów innych niz pojazdy egzaminacyjne i pojazdów

wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń,
o ktorych mCIwa w ustawie z dnia 6 waeśnia 2001r, o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2al3r. poz, 141Ą, ze zm.), w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz, U, Nr 227, poz. 1367 ze zm.) oraz
w ań. 61 i ań. 62 ustawy - dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy
państwowe;
odgrodzony od pozostaĘ części ośrodka egzaminowania;
ma nawierzchnię kostkową;
umozliwia, przez tnłałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie kaźdego
z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na
egzaminie państwowym, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy"

Protokoły stanowią załącznitł 1-2 do protokołu,

2. Prawidłowośc n rzep row adzeni a cze ści teorefu czr e i egz ami nów pań stwowvch.

Kontrol uj ący uczestniczyl i w następujących eEza minach teoretyczn ych :

Dorota Tatarzycka:

-egzaminkat,B-egzaminatori- l

3)
4)
5)
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Monj§ą, Jast_rzębowską

- egzarnin kat. B * egzaminator

Protokoły z egzaminów stanowiązaĄczniki nr 3-4 do protokolu.

,,!
:!

Kontro lujący u czestn iczyli w następujących eg za m i nach praktycznych :

Dorota Tatarzvcka:
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B * egzaminator
- egzamin kat, AM - egeaminator
- egzamin kat. A - egzaminator
- egzamin kat. B+E - egzaminator
- egzamin kat. C+E * egzaminator
- egzamin kat. C - egzaminatorr
- egzamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B - egzaminator

Protokoły z egzaminów stanowiązałączniki nr 5-14 do protokołu,

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

Protokoły zegzaminów stanowiązałączniki nr 15-20 do protokołu.

4., Spełniania pftez eqzaminatorow przeprowadzaiacvch eqzaminv państwowe
niezbędnvch wvmagań,

l. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono, że Wojewodzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Słupsku zatrudnia ,l1 egzaminatorów, spośrod ktorych:

9 jest wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka
Województwa Pomorskiego,

- 2 jest wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.

?"" Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy przeprowadzane są przez
egzaminatorów zatrudnionych na podstawie umowy o pra§ę.
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3. Umowy o pracę nie obejmują automatycznie pełnego, posiadanego przęz
egzaminatora zakresu uprawnień do egzaminowania. Zasadą jest stały zakres na kat.
B prawa jazdy, natomiast na pozostałe kategorie rotacyjnie, nawet z comiesięcznymi
zmlanaml.

4. Szczegołowej, pełnej kontroli dokonano w zakresie ważności czterech rodzajów
dokumentów wymaganych wobęc egzaminatora przepisami powĄwanej wyzej
u§tawy 0 kierujących pojafiami. Na podstawie przedłozonych dokumentów
stwierdzono.,.że,.
- Ważhośc orzeczeń lekarskich 0 braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania czynności egzaminatora,
- ważność orzeczeń psychologicznyeh o braku przeciwwskazań psychologicznych

do wykonywania czynności egzaminatora,

§ffi;;}JJli},*l3'"?,il3§i;eń majątkowych na podstawie ań. 63 ust. 5 ww.
ustawy.

INFORMACJE KOŃCOWE

Ustalenia wynikające z kontroli były przedstawiane i omawiane na bieząco podczas
tnłvania czynności kontrolnych oraz na zakończenie kontroli.
Protokoł kontroli sporządzono w dwocłł jednobrzmiących egzemplarzach (każda kańa
protokołu została zaparafowana przez obie strony).
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych,
dodatkowych wyjaśnień lub urnotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protokołu. Ponadto Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo
odmowy podpisania protokołu kontroli.
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(1)

PlEcZĘc JEDNoSTKl
KONTROLQWANEJ

Wykonano w dwóch eqzemplarzach:
Egz. Nr 1-ala
Egz, Nr 2 - przekazano do jednostki kontrolowanej
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WY§TĄP|EN|E POKoNTRoLNE
'.: .r..'

z kontroli"plbnowej prżeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
76-2Oa Słupsk, ul, Mierosławskie§o 10,

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
l^l- ierownik referatu w Depańamencie l nfrastruktury

* główny specjalista w Departamencie lnfrastruktuą1

3. Data rozpoczęGia izakończenia kontroli:
Kontrola została przeprowadzona w okresie od 9 maja 2O22r. do 13 mĄa 2022r.

4. Zakres kontroli:
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Ustawy z 5 stycznia 2011r. o kierujących
pojazdami (t.j. Dz. U. z 2O21r. poz. 1212 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury
i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego (Dz. U. z2017r. poz,1325).

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
spełnianie wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów
państwornn7ch,

prawidłowosci przep rowadzeni a części teo retycznej egza m inów państwowych,
prawidłowości przeprowadzenia części praktycznej egzaminów państwowych,
spełniania przez egzaminatorów przeprowadzĄących egzaminy państwowe
niezbędnych wymagań.

5. Opis ustalonego stanu fakĘcznego

5.1, Warupkt ntezb

Zespoł kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdził, że sala przeznaczona do
przeprowadzania częŚci teoretycznej egzaminu państwowego spełnia wymagania określone
w § 4 Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień puez egzaminatorów oraz wzorów dokurnentów
§tosowanych w tych sprawach (Dz. U. z2al}r, poz. 12O6 ze zm.):

Sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w §łupsku jest:
1) oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;

sEpARTAMrf\§T |§FRA§TRUKTUrłY
LJrzłd [4als;;łłgł*sni \§cleiućd:[wa F*norski*ga. i.ji, {lkDp*lL3 !.ll2Z 8lJ-81* tJii*ńsk

Łł] *ąl] ]l (r§ §j1,1, l'birs:8 l2 §§ 617. e-rri:1. ijiiłiłp*OrIr§k]e.q*, ,.!u.lu.irrlfir$isfrie.el]



2)

3)

4)

3)
4)
5)

oznaczona tabl icą i nformacyj ną "Sala egzamin acyjna";
odizolowana od innych pomieszczeń;
wyposażona:
a) w oddzietne stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b) w oddzielne stanowisko dla każdej osoby egzaminowanej,
c) w komputerowe urządzenie trzaminacyjne dla kazdej osoby egzaminowanej.

.::.

Zespół kónfrolny pzeprowadził równieź oględziny placu manewrowego przeznaczonego do
sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej
egzaminu państwowego i stwierdził, że spełnia on wymagania określone w § 5
Rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzarninowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminówania
i uzyskiwania uprawnien przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach (Dz U z2al9r. poz. 1206 ze zm.):

Plac manewrowy Przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań
wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Słupsku jest:
1) zlokalizowany 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 e dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. lJ, z2O13r. poz. 1414 ze
zm.), w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 227, poz, 1367 ze zm) oraz w ań. 61 i art, 62 ustawy - dotyczy godzin, w ktorych są
przeprowadzane egzam iny państwowe;
odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminowania;
ma nawierzchnię kostkową;
umozliwia, przez tnłałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie kaźdego
z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na
egzaminie panstwowym,

5,2, prawidłowość przeprowadzenia cześciteoretvczneieazaminów panstwowvch,

Zespół kontrolny uczestniczył w 2 losowo wybranych egzaminach teoretycznych i stwierdził,
Że zostały one pzeprowadzone zgodnie z wymaganiami 'ókreślonymi w § 19-22
Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 28 czenłca 2020r. w sprawie egzaminowania
osob ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdarni, szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorow dokumentów stosowanych w tych
sprawach (Dz, U. z2!16r. poz. 12a6 ze zm.).

5. 3, PrawidłowQść p ne p rawadze n i a częsci n raktvczn e i eoz aminów o ań stwotĄ k.

Kontrolujący uczestniczyli w następujących egzaminach praktycznych:

Dorota Tatarzvcka:

- egzaminator

DEpARTAMrNT lNFRAS?RUKTuRY
l}rząd Marszaika*ski WolerłódzŁwa Poflnor§kie80, ul. 0k*p*wa 21l3ż 8CJ-810 6dańsk
rel 58 32 68 614, fals 58 32 68 61ł e-maii: difF]pomcrshia.ei,r. wr.r,tu pomorskie.eu

- egzamin kat. B



- egzamin kat" * * egzaminator
- egzamin kat. § * egzaminator
- egzam&n ląat. AM * egzaminator
- egzamin }ęat. A - egzaminator
- egzamin kat. §+E * egzaminator
- ązamin kat, C+§ - egzaminator
- ązamin ĘI C * egzaminator
- ązamin kat. B - egzaminator
- egzamin kat. B * egzaminator

Monika Jastrzębowska:

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

- egzaminator
* egzaminator

- egzaminator
* egzaminator
- egzaminator

- egzaminator

Kontrolujący stwierdzili, ze skontrolowane egzaminy w większości przeprowadzone zostafy
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami § 23 i 26-28 Rozpoządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 28 czerwca 2O2Or, 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,
z2O19r. poz, 12a6 ze zm.), natomiast ujawnione nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik
egzaminu. We wszystkich kontrolowanych egzaminach postępowanie egzaminatorów
w przypadkach wystąpienia zachowań osób egzaminowanych określonych w § 12 ust, 3 ww.
rozporządzenia były prawidłowe. W żadnym z egzaminow nie brał udział instruktor, anitłumacz
osoby egzaminowanej, a kazdy z nich pzeprowadzony został pojazdem ośrodka
egzaminowania bądź pozostającym w jego dyspozycji.

5.4. Spełniania przez eqzaminatorów przeprowadzaiacvch eqzaminv państwowe niezbednvgh
wvmaqań.

1. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono, ze Wojewodzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Słupsku zatrudnia 11 egzaminatorów, spośród kłorych:
- 9 jest wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka

Województwa Pomorskiego,
, 2 jest wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przęz Marszałka

Województwa Zachodniopomorskiego.
Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy pveprowadzane są przez egzaminatorów
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Umowy o pracę nie obejmują automatycznie pełnego, posiadanego przez egzaminatora
zakresu uprawnień do egzaminowania. Zasadąjest stały zakres na kat. B prawa jazdy,
natomiast na pozostałe kategorie rotacyjnie, nawet z comiesięcznymizmianami,
Szczegółowej, pełnej kontroli dokonano w zakresie ważności czterech rodzajów
dokumentÓw wymaganych wobec egzaminatora przepisami powoływanej wyzej ustawy
o kierujących pojazdami, Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że:

DEPARTAMENT lNFRASTRUKTURY
Ureąd Mair,leł&l,xski WnieuiitjzŁrva Plnlor-skiego, i:l, {Xktlp*1.1,a 211ź?, §B-Sli Gdaisk
Łel. 58 f2 §8 i,j]_4, laks 58 3ż §8 §lZ e*lnłil: diF(i}ptlrnnrskie.e*, ulwu/.pnrrl0.5kić eu
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wszyscy zatrudnieni egzaminatorzy posiadają ważne orzeczenia lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywani a czynn ości egzańinatora,

w§zyscy zatrudnieni egzaminatorzy posiadają ważne orueczenia psychologiczne

o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności

egzaminatora, 
.ś

wszyscy zatrudnieni egza*rinatorzy posiadają legitymacje egzaminatora wydane

prą€z DyrektoraWoRD. Daty ważności legitymacjiwyznaczone prawidłowo - zgodnie

z 'upływem wcześniejszego terminu ważności orzeczenia lekarskiego lub

psychologicznego, Pieczątki imienne dla zatrudnionych egzaminatorów wydaje

Dyrektor WoRD. po ustaniu zatrudnienia egzaminator zwraca do WORD legitYmację

oźyli oświadczenia majątkowe na podltawiewszyscy zatrudnieni egzaminatorzy zł,

art. 63 ust. 5 ww, ustaw!. Wszystkie oświadczenia złożone zo§tały w ustawowYm

czasie.

6. Ocena kontrolowanej działalności

Biorąc powyższe pod uwagę działalność Wojewódzkiego OŚrodka Ruchu Drogowego

w Słupsku w skontrolowanym obszarze ooeniono pozytywnie,

7. Zatecenia

Zes Pół ko ntrol nY Przed stawia na stę Puj ące 
:#;lffi:|8f ffiH:';-e prowadza n i a pra ktyczn ej1' 

:#l'ł:zzal{T;'=rTffiJo n" prawo jazdy nalezy omówic z egzaminatoreń

wskazany egzamin w zakresie stosowania obowiązujących przepisów, dla PoPraWY

jakości pńprowaozanych egzaminów oraz uniknięcia podobnYch błędów

w przyszłości.
lnformację o realizacji zaleceń pokontrolnych proszę pzedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim

Wojewodztwa Pomorskiego w Gdańsku.

0§FARTAM§l{T lNFRASTRUKTURY

§rzEd }1arszalk*wski *r*jeivódzŁwa Ponlorskiego, ui. 0hopowa ?1/ł7, 80,§].t GrJańsk

tei 5§ f2 68 §14, f aks 5s 33 s8 617, e_risil. dif€P*mfirukie.eu, rvruw.pon-inlskie,el


