
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF.IT.431.1.2017. AD

Wrocław, dnig^-Tczerwca 2017 r.

Liga Obrony Kraju

Oddział Biura Zarządu Głównego 
ul. Pomorska 2 
30-039 KRAKÓW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 i 28 lutego 2017 r. zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Doroszkiewicz -  specjalista w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego -  przewodniczący zespołu;

Michał Całuch -  inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwy kłym u przedsiębiorcy Liga Obrony Krajuw 
zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy 
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych 
w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Głogów, 
ul. Kamienna Droga 2 oraz Ząbkowice Śląskie, ul. Kolejowa 1.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 
Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez 
przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
w kontrolowanym miejscu (tj. Głogów, ul. Kamienna Droga 2 oraz Ząbkowice Śląskie, 
ul. Kolejowa 1) oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ośrodka szkolenia kierowców.

W Y S Ł A N O  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

we Wrocławiu

2 6 - 06 -  2017
KANCELARIA 

Sposób doręczenia:

Kontroli poddano spełnienie wymogów w następującym zakresie:



WARUNKI LOKALOWE:

I. GŁOGÓW
1. Przedsiębiorca posiada oznaczone nazwą, adresem i godzinami pracy ośrodka 

pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w Głogowie przy ul. Kamienna Droga 2. 
Umożliwia obsługę osób i jest ono przystosowane do przechowywania dokumentacji 
związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
postronnych.

2. Sala wykładowa:
Sala o powierzchni 37,94 m2, zlokalizowana przy ul. Kamienna Droga 2 w Głogowie, 
w wydzielonym pomieszczeniu, wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla 15 osób 
szkolonych oraz 1 miejsce dla prowadzącego zajęcia. Oświetlona, ogrzewana 
i przewietrzana. Odizolowana od innych pomieszczeń. Oznaczona informacją „Sala 
wykładowa”.
W pobliżu sali zlokalizowana jest toaleta.
Przedsiębiorca posiada akt własności obiektu.

II. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Z uwagi, na fakt iż przedstawiciel przedsiębiorcy przedstawił zespołowi kontrolnemu kopię 
wniosku Nr 281/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodki szkolenia prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego miejsca 
wykonywanej działalności Ząbkowice Śląskie ul. Kolejowa 1, odstąpiono od analizy ustaleń 
kontrolujących dokonanych w przedmiotowym miejscu. Zaświadczenie uwzględniające 
wniosek przedsiębiorcy zostało wydane w dniu 6 marca 2017 r.
Akta kontroli str. ocl 643 do 644

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE:
Przedsiębiorca posiada wyposażenie dydaktyczne zawierające:
- tablicę do pisania,
- makiety i programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,
- tablice poglądowe z zakresu szkolenia, filmy VHS prezentujące zasady bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem i podstawowe czynności 
kontrolno- obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
- obowiązujące teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego, transportu drogowego 
i warunków używania pojazdów,
- urządzenia umożliwiające korzystanie z w/w pomocy tj. rzutniki multimedialne, monitory, 
ekrany, laptopy z dostępem do intemetu.
- filmy i inne pomoce dydaktyczne prezentujące zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia. 
Przedstawiciel przedsiębiorcy przedłożył kopie umów dotyczących szkolenia przy użyciu 
specjalistycznego oprogramowania z e-kierowca Sp. z o.o. oraz „LIWONA” Sp. z o.o.
Akta kontroli str. od 46 do 51 oraz str. od 78 do 86



MIEJSCE PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

Plac manewrowy zlokalizowany jest w Legnicy, przy ul. Poznańskiej 25.
Przedsiębiorca posiada umowę użytkowania wieczystego tego placu.

Akta kontroli str. od 87 do 97

MIEJSCE PRZEZNACZONE DO JAZDY W WARUNKACH SPECJALNYCH:

W kontrolowanym okresie przedsiębiorca posiadał dwie umowy dotyczące prowadzenia 
szkoleń w zakresie jazdy w warunkach specjalnych. Umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Zielonej Górze na realizację jazd w warunkach specjalnych przez ODTJ 
Word Zielona Góra oraz umowa z Grupą Cargo sp. z o.o. s.k. na wynajem symulatora 
mobilnego.
Akta kontroli str. od 98 do 103

POJAZDY OŚRODKA

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności 
w okresie objętym kontrolą ośrodek szkolenia wykorzystywał następujące pojazdy
1. Autobus AUTOSAN -  KR 035FH,
2. Samochód ciężarowy MAN -  SK 498JG,
3. Samochód ciężarowy Renault Midlum -  DL 83117 (obecnie KR 2M040),
4. Autobus SOLBUS -  SK 2016Y (obecnie SZA 71740),
5. Autobus SETERA -  SK 812AN,
6. Samochód ciężarowy MAN -  DL 56046,
7. Autobus A U TO SA N -D BLN L75,
8. Ciągnik samochodowy Volvo -  FZ 86149,
9. Samochód ciężarowy Volvo -  PZ 8174T (obecnie FZ 0192E),
Przedstawiciel przedsiębiorcy przedłożył kontrolującym kopie aktualnych dowodów 
rejestracyjnych. Jednocześnie przedstawił dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy 
dodatkowych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust.l 
pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
Akta kontroli str. od 104 do 190

KADRA DYDAKTYCZNA:

W celu realizacji programów nauczania przedsiębiorca dysponuje następującymi osobami: 

Wykładowcy:

• Ryszard Rabczak
• Wojciech Supko
• Ireneusz Kulawiński
• Urszula Szklarz -  w zakresie I pomocy
• Robert Mróz -  w zakresie I pomocy
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Instruktorzy nauki jazdy:

• Ryszard Rabczak
• Aleksander Gryszan

Instruktorzy techniki jazdy:

• Ryszard Rabczak
• Arkadiusz Słomiak
• Jerzy Makelson
• Karol Woloszczak
• Sławomir Nawara -  ODTJ
• Sebastian Kluska -  ODTJ
• Piotr Ryncarz
• Bernard Kosiński

Przedstawiciel przedsiębiorcy przedstawił dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań do 
prowadzenia zajęć przez wszystkich zatrudnionych w ośrodku wykładowców, instruktorów 
nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy oraz dokument potwierdzający, iż nie byli, jako 
osoby fizyczne lub członkowie organu osoby prawnej, prawomocnie skazani za przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów.
Akta kontroli str. od 191 do 257

PROWADZONE SZKOLENIA:

Przedstawiciel przedsiębiorcy przedłożył kontrolującym aktualny plan wykonania szkolenia 
oraz aktualne programy szkoleń. Zgodnie z którymi zajęcia prowadzone są przez trenera 
wykładowcę przy użyciu programu komputerowego wspierającego proces szkolenia.
Akta kontroli od str. 260 do str. 334

1. SZKOLENIA W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ - w kontrolowanym 
okresie nie były prowadzone

2. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 
Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:
ROK 2015

1. Łukasz Jagielski -  27-04-2015 -  25-05-2015 

Stwierdzone nieprawidłowości:
W karcie przeprowadzonych zajęć praktycznych (dotyczy zajęć prowadzonych w dniu 25 maja 
2015 r.) brak potwierdzenia przez kursanta obecności na zajęciach. Stosowne potwierdzenia 
znajduje się na liście obecności.
Akta kontroli od str. 337 do str. 349

2. Roman Mammer -  01-10-2015 -  29-10-2015 
Akta kontroli od str. 350 do str. 361

3. Wiesław Wachowski -  26-05-2015 -  24-06-2015 
Akta kontroli od str. 362 do str. 373

4. Jakub Kaczor -  26-05-2015 -  24-06-2015 
Akta kontroli od str. 374 do str. 385



ROK 2016
1. Rafał Przygodzki -  11 -01 -2016 -  05-02-2016 

Akta kontroli od str. 386 do str. 396

2. Daniel Zelechowicz -04-04-2016-29-04-2016 
Akta kontroli od str. 397 do str. 408

3. Krzysztof Krzywak -0 1 -0 8 -2 0 1 6 - 12-09-2016 

Stwierdzone nieprawidłowości:
W karcie przeprowadzonych zajęć praktycznych (dotyczy zajęć w dniu 16 lipca 2016 r.) brak 
podpisu instruktora techniki jazdy. Arkadiusz Słomiak umieścił jedynie swoją pieczęć.
Akta kontroli od str. 409 do str. 421

4. Bartosz Brzeziński -  21-11-2016 -  16-12-2016 
Akta kontroli od str. 422 do str. 434

5. Dagmara Meissner -2 1 -1 1 -2 0 1 6 - 16-12-2016 
Akta kontroli od str. 435 do str. 447

ROK 2017
1. Marcin Więckowski -19-01-2017-19-02-2017 

Stwierdzone nieprawidłowości:
W dzienniku zajęć teoretycznych (dotyczy zajęć prowadzonych w dniu 27 stycznia 2017 r.) 
brak potwierdzenia przez kursanta i wykładowcę obecności na zajęciach. Stosowne 
potwierdzenia znajdują się na liście obecności.
Akta kontroli od str. 448 do str. 460

Szkolenia prowadzone w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmowały 140 
godzin, w lym:

- część podstawowa -  teoretyczna trwająca 97 godzin,
- część specjalistyczna prowadzona w formie :

zajęć teoretycznych trwająca 33 godzin,
zajęć praktycznych w ruchu drogowym trwających 8 godzin
zajęć praktycznych w warunkach specjalnych -  1 godzina zajęć na symulatorze,
równoważna 2 godzinom jazdy w warunkach specjalnych.

Dokumentacja szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzona jest 
w formie papierowej i obejmuje:
- dziennik,
- kartę zajęć praktycznych,

W dzienniku znajdują się:
-  imię i nazwisko osoby szkolonej,
-  lista obecności osoby szkolonej na poszczególnych zajęciach,
-  czas trwania przeprowadzonych zajęć,
-  terminy przeprowadzonych zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zająć,
-  imię i nazwisko, daty oraz podpisy wykładowcy przeprowadzającego zajęcia.

Na karcie zajęć praktycznych znajdują się:
-  imię i nazwisko osoby szkolonej,
-  liczba godzin przeprowadzonych zajęć,
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-  terminy przeprowadzenia zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zajęć,
-  imię i nazwisko oraz podpisy instruktora,
-  podpisy osoby szkolonej.

3. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA -  w kontrolowanym okresie nie 
była prowadzona

4. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA -  
w kontrolowanym okresie nie była prowadzona

5. SZKOLENIE OKRESOWE 

Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:

ROK 2015

1. Marian Tabaka -  13-04-2015 -  17-04-2015
2. Marcin Rekut -  25-05-2015 -  29-05-2015
3. Iwona Opulska -  18-06-2015 -24-06-2015
4. Ryszard Hendzel -  24-09-2015 -  02-10-2015
5. Zygmunt Pięciorak -  27-10-2015 -  04-11-2015 

Akta kontroli od str. 461 do str. 502

ROK 2016

1. Hubert Słonina -  15-01-2016 -21-01-2016
2. Jacek Szwed -  29-03-2016 -  05-04-2016
3. Małgorzata D ąbrow ska- 04-07-2016 -  12-07-2016
4. Serhii Kshyvinskyi -  09-09-2016 -  16-09-2016
5. Mykola Ivan tsiu - 12-09-2016 -  17-09-2016 

Akta kontroli od str. 503 do str. 550

ROK 2017

1. Jacek Kucharski -  02-01 -2017 -  24-01 -2017
2. Piotr Hyżak -  01-02-2017 -  09-02-2017
3. Andrzej Bęben - 01-02-2017 -  07-02-2017
4. Szyman Damoiseaux -  08-02-2017 -  14-02-2017
5. Dariusz Surma -  13-02-2017 -  17-02-2017 

Akta kontroli od str. 551 do str. 595

Z poddanej analizie dokumentacji wynika, że wszystkie skontrolowane szkolenia prowadzone 
w formie kursu okresowego obejmowały 35 godzin, w tym:

- zajęcia w ramach modułów obowiązkowych, trwające 21 godz.,
- zajęcia w ramach modułów, wybranych dla kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin.

Dla każdego szkolenia okresowego prowadzony był oddzielnie dziennik zajęć teoretycznych.



Dokumentacja kursów w formie papierowej i obejmuje:
- kopie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, 

przekazywaną wojewodzie,
- kopia prawa jazdy,
- dziennik zajęć,
- listę obecności kursanta,
- kopię informacji o zakończeniu szkolenia -  przekazywaną Wojewodzie,

W dzienniku znajdują się:
-  imię i nazwisko osoby szkolonej,
-  numer PESEL,
-  data rozpoczęcia szkolenia,
-  lista obecności osoby szkolonej na poszczególnych zajęciach -  potwierdzona 

własnoręcznymi podpisami osoby szkolonej,
-  tematy przeprowadzonych zająć,
-  liczba godzin,
-  imię i nazwisko, daty oraz podpisy wykładowcy,
-  data zakończenia szkolenia.

PRZEDSTAWIANIE WOJEWODZIE INFORMACJI O TERMINIE. CZASIE I MIEJSCU 

PROWADZONYCH ZAJĘĆ.

Całość skontrolowanej dokumentacji zawierała kopie informacji o terminie, czasie i miejscu 
prowadzonych zajęć przesyłanych Wojewodzie Dolnośląskiemu. Wszystkie informacje są 
opatrzone pieczęcią informującą o sposobie ich złożenia.
Wszystkie przesłane zgłoszenia zawierały:
- informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć,
- listę uczestników szkolenia.
Informacje przekazywane są za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminach określonych
przepisami prawa tj najpóźniej w dniu następnym po rozpoczęciu szkolenia.
Akta kontroli od str. 596 do str. 611

PRZEDSTAWIANIE WOJEWODZIE DANYCH OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 
SZKOLENIE OKRESOWE ( wymagane od 01.01.2012)

Wszystkie skontrolowane szkolenia okresowe zawierały kopie „Informacji o zakończeniu 
szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego 
zakończenie”.
Przedstawiane dane wszystkich osób, które ukończyły kurs, zawierały:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- zakres szkolenia,
- datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
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- numer świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Informacje przekazywane są za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminach określonych 

przepisami prawa tj w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia.
Akta kontroli od str. 596 do str. 611

PRZEKAZYWANIE DO CEPIK DANYCH OSÓB. KTÓRYM WYDANO ŚWIADECTWO 

KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Wszystkie skontrolowane szkolenia okresowe zawierały kopie informacji w sprawie wydania 
świadectwa kwalifikacji zawodowej
Przekazywane dane do CEPIK zawierały następujące dane, osób którym wydano świadectwo 
kwalifikacji zawodowej:
- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- numer PESEL,
- zakres, numer oraz datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,
- blok programowy.
W dokumentacji brak jest dokumentów potwierdzających nadanie przesyłki. Na podstawie 
przedłożonej dokumentacji nie można określić w jakim terminie były przekazywane w/w 
informacje do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
Akta kontroli od str. 612 do str. 635

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE:

Ośrodek szkolenia prowadzi książkę ewidencji osób szkolonych w wersji elektronicznej. 
Zawiera ona następujące dane (rubryki):
- numer zaświadczenia,
- imię i nazwisko osoby szkolonej,
- numer PESEL.
Zapisy umieszczone w książce są zgodne z kontrolowaną dokumentacją szkoleń okresowych.
Akta kontroli od str. 636 do str. 641

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 39h ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym Wojewoda Dolnośląski wnosi o:

1. Każdorazowe potwierdzanie przez kursanta oraz wykładowcę obecności na zajęciach 
w dzienniku zajęć teoretycznych oraz na liście obecności przeprowadzonych zajęć.

Wyżej opisane zobowiązanie należy wdrożyć niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego 
wystąpienia pod rygorem -  stosownie do art. 39 h ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o transporcie 
drogowym -  wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez 
przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz wykreślenia z urzędu przedsiębiorcy z rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
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Ponadto, zobowiązuję przedsiębiorców do prawidłowego dokumentowania realizacji 
zadania polegającego na przekazywaniu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
danych osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej (np. gromadzenie 
potwierdzeń nadania przesyłki, UPP itp.)

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę 
poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia.
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