
DlF-E,B041.1Ą.2020 ^€g*:łtr{ t Egz. nr 2

PRoToKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Rłlchu Drogowego
w §łupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76-2a0 Słupsk przez pracowników Depańamentu
lnfrastruktury U rzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku "

Kontrola została przeprowadzona przezzespół kontrolny w §kładzie:

1. Pani l " - -- - głowny specjalista w Depańamencie lnfrastruktury UMWP
(upowaznienie nr DO-Z0.087,267.20ż0 z dnia 26 czenłłx 2020r.},

2. Pani _ ,,,".,".9 - inspektor w Depańamencie lnfrastruktury UhłWF
(upoważnienie nr DO-Z0.087.268,2020 z dnia 26 czerwca2020r.),

Terrnin przep r€wadzen ia kon troli :

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

POD§TAWOWE AKTY PRAWNE
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r, o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 341
zpóżn. zm.};
ustawa z dnia2a czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r,poz.
110 z pózn. ,zm-);

rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca Zaftr.
w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz, U. z ?017r. poz.
1325);
rozporządzenie Ministra lnfrastruktrrry z dnia 28 czeruca 2019r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowęRia pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz
wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. |J, z2016r. poz. 232).

PRzEDMloT ! oKREs KoNTRoLl
Kontrola kompleksowa obejm ująca sprawdzenie :

spełniania wszelkich warunkow niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów
państwowych,
prawidłowoŚci prowadaenia dokumentacji związanej 7, przeprowadzaniem
egzaminów państwowych,
p rawidłowości przeprowadze n ia części teo retycznej egza mi n ów pa ństwowych,
p rawidłowości p rzep rowadzen ia części p ra ktyczn ej egza mi nów pa ństwowych,
spełniania przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe
niezbędnych wymagań,
pozostaĘ działalności ośrodka łłliązanęj z przeprowadzaniem egzaminów
państwowych.

Okres objęty kontrolą - rok 2a2a.
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W trakcie kontroli wviaśnień udzieląli;
Pan Piotr Tomaszewski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Słupsku
Pani l- Kierownik Działalności Egeaminacyjnej.

U§TALENlA

kontrola obieła nastepuiace elementv działalności woiewódzkieqo Ośrodka Ruchu
Drogoweco:

1. Warunki niezbedne da przeprawadzenia eqzaminów państwowvch. § ,

1.1.

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny i sfuierdził, że sala przeznaczona do
przeprowadzania części teoretycznej egzaminu pańshłowego Vfojewódzkiego O§rodka
Ruchu Drogowego w Słupsku jest:
1) oświetlona, ogrzewana i pzewietrzana;
2) oznaczona tablicą informacyjną "§ala egzaminacyjna";
3) odizolowana od innych pomie§zczeń;
4) wyposażona:

a) w oddzielne stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b) w B oddzielnych stanowisk dla kazdej osoby egzaminowanej,
c} w kompulerowe uządzenie egzaminacyjne dla kaźdej osoby egzaminowanej.

Protakół z ogłędzin stanawizałącznik nr 1 do pratokołu.

1,2.

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny i stwierdzł, że plac manewrowy przeznaczony
do sprawdzania umiejętności lłiykonywania zadań wchodzących w skład części
praktycznej egzaminu państwowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku jest:
1 ) zlokalizowany bezpośred nio przy ośrodku egzarninowania;
2t wyłączony z ruchu dla pojazdów innyŃ niż pojazdy egzarninacyjne i pojazdów

ryykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń,
o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r, o transporcie drogowyni
(Dz, U. z 2013r. poz. 1414, ze zrn.), 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 są przeprowadzane egzaminy
państwowe;
odgrodzony od pozostałej części ośrod ka egzaminowan ia ;

ma nawierzchnię kostkową;
umoźliwia, pzęz trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie kaźdego
z zadań.egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na
egzaminie państwowym, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

3)
Ą)
5)

Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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2. Prawidłłwość prłwadz*ł,łia d*kumęntał{i ?wiązanęi z,przęprowadzanięm ęqz?minów
państwaw!łeh.

Zespoł komtrcl*y rapaznał się z organizacią pracy w Biurze Obsługi Egzaminów WORD
&{az" pl|aą osoby koordynującej proce§ egzaminacyjny, a także ue sposobem
płzechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych
na prawo jazdy.

Zespół kontrołny stwierdził, że dokumentacja związana z przeprowadzaniem egzaminów
państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest odpowiednio
zabezpieczana i prowadzona w sposób prawłdłowy.

s.prłewidnwose przep

Ko ntroluj ący ucze§tniczyl i w następujących egza rn inach teo retycznych :

- egzamin kat. A'|, A2 iA * egzaminator .
- i- załącznik nr 3 do protokołu.

;ki-załącznik nr 4 do protokołu,

łi,- załącznik nr 5 do protokołu.

_ egzamin kat. B i C - egzaminator

- egzamin kat. A, AM, A1 i B - egzaminator P,

4. Prawidłowość przepr_owa§zenia cześci praktvcznei egzaminów państwowvch.

Kontrolujący uczestniczyl i w następujących egzaminach praktycznych.

- egzarnin kat. D * egzaminator -'-'-' ki - załączniki nr 7 i 8 do protokofu,

* egzamin kat. B - egzaminator i - załączniki nr 9 i 15 do protokołu,

- egzamin kat. C * egzaminator - załączniki nr 10 i '12 do protokołu-

- egzarnin kat. B - egzaminatot ,vi,., ltłł v-1?, ka - aałączniki nr 11 do protokofu,

- egzamin kat. C+E - egzaminato,' * załączniki nr 13 do protokołu,

- egzamin kat. A - egzaminator . ki - załączniki nr 14 do protokołu,

- egzamin kat. B - egzaminator, .._,,,,.i -zaĘczniki nr 16 do protokołu,

- egzamin Ęt. B - egzaminatorf' '.*'- -' ,:i- załącznikł nr 17 do protokołu.

- egzamin kat, B -egzaminato
- egzamin kat, B - egzaminator ' .,

- egzamin kat. B - egzaminator

- załączniki nr 1B i 19 do protokofu,

* załączniki nr 20 do protokołu,

--.*_.a *załączniki nr 21 do protokołu.
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niezbędnvch wvmaqań-

1. Na podstawie przekazanych danych z kadr stwierdzono, źe Wojewódzki Ośrodek

Ruchu ooogo*Jgo ; §łupsru zatrudnia 11 egzaminatortw, spaśród których:

_ 9 jest wpisanych do ewidencji egzamińatorórłr prowadzonej prćez Marszałka

WÓlewOa'ztwa Pomorskiego,
_ 2 jest wpisiny oo ewid'encii egzaminatorów prowadzonej prg§z Marseałka

Województwa Zachodniopomorskiego,
ż. Egzaminy na ńs.zystkie kategorie prawa jazdy przepr§\^,adzane §ą p§€E

"§r^*inatorow 
zatrudnionych, na_podstawie ymory o pracę,

3. Umowy o praĘ 
-nń 

Ónei*ui'ą automatycznie gełnego, posiadanege ,przeu

egzaminator" iir*i*ru upra*ńi*n-o'o egzaminówania. Zasadą jest stały zakres na ka1

B prawa iazdy, natomiast na pozostałe kategorie rotacfjnie, nawet

z comiesięcznymi zmianami.
4. Szczegóło*"1,''peń.1 kontroli dokonano w zakresie ważności czterech r9dzai!ry

dokumento* *!ńaganyclr wobec egzaminato.ra przepisami pow9łvw.alej wya€j

ustawy o kierujących polazoami. 
-Ń. 

podstawib przedłoźonych dokumentów

stwierdzono:_ waźność orzeczeń lekarskich o ,braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywan ia czynn ości egzaminatora,
_ wałnose ończón psycho*l"gi"i"y"r, o braku przeciwwskazań psychologicznych

do wykonpłania czynności egzaminatora,
- ważność wydanych legitymacji,
_ termino*ose żłoz*nia"oświaccień majątkowych na podstawie art, 63 ust" 5 ww,

ustawy.

Zespół kontrolny sprawdził spełnianie przez Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego

w Słupsku wymagań określonych w rozdzialę 2 Rozporządzenia Ministra |nfrastrukturV

z dnia 28 czerwca 2019r" w sprawie egzaminowania osób ubiegających §ię

o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania

uprawnień przezegzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych wtych sprawach

(Dz. U. z2}1er. poz. 1206) oraz stwierdził zgodność z WW. przepisami,

Osoby kontrolujące sprawdziły równieź zaiadnośc wyrażania przez Dyrektora WORD

zgooy na podejmowanie przez egzaminatorów dodatkowych zajęć zarobkowych,

a wszystkie zgody wyrazone były zgodnie z obowiązującą podstawą prawn,ą,

zespoł kontrolny zapoznał się także z dziennikiem korespondencji wojewodzkiego

ośrodka Ruchu Drogowego ; §łupsku w zakręsie przeprowadzania egzaminow

państwowych na prawo lazdty.korespondencja przychodząca znajduje odzłrierciedlenie w

rejestrze skarg prowadzonym przez woRD, a wszystkie skargi na przebieg lub ocenę

egzami n u państwoweg 0 przekazane zostaĘ,do UMWP,

oaństwowvch,
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lNFoRMAcJE K§H*o§tlE

Ustalenia vry*ikają*e z kontroli były przedstawiane i omawiane na bieźąco podczas
trwania *xynności kontrolnych araz na zakończenie kontroli,
pr*tckoi kgntroli sporządzono w dwóch jednobramiących egzemplarzach (każda karta
pr*t*kołu została zaparaławana przez obie strony)..
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej pzysługuje prawo wniesienia pisemnych,
oóoatxowych wyjaśnień lub umohywowanych zastrzezeń w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protokołu. Ponadto Dyrektorowi jednostki kontrolowahej przysługuje prawo
odmowy podpisania protokołu kontroli.

Słupsk, dn. ... :;.§ ?§ 3 '

KONTROLUJĄCY
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PlEcZĘĆ JEDNoSTKl
KONTROLOWANEJ

Wvkonano w d}łióch eqzempla{zach:
Egz. Nr 1-ala
Egz, Nr 2 * przekazano do jednostki kontrolowanej


