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Pan
Jacek Mordzak

Prywatna Nauka Jazdy 
ul. Gołębia 1 
67-200 GŁOGÓW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 i 24 listopada 2016 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 zwykłym u przedsiębiorcy Jacka Mordzaka, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Nauka Jazdy Jacek Mordzak 
w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 
ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów 
wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej 
działalności, tj. Głogów, ul. Gołębia 1 oraz ul. Transportowa 6.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 
Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2016 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez 
przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
w kontrolowanym miejscu (tj. tj. Głogów, ul. Gołębia 1 oraz ul. Transportowa 6) oceniam 
pozytywnie z uchybieniami.

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia 
kierowców.

Kontroli poddano spełnienie wymogów w następującym zakresie:
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WARUNKI LOKALOWE:

1. Przedsiębiorca posiada oznaczone nazwą, adresem i godzinami pracy ośrodka 
pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w Głogowie przy ul. Gołebiej 1. Jest ono 
przystosowane do przechowywania dokumentacji związanej z prowadzonymi 
szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

2. Sala wykładowa:
Sala o powierzchni 64,75 m2, zlokalizowana przy ul. Gołębiej 1 w Głogowie, 
w wydzielonym pomieszczeniu, wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla 18 osób 
szkolonych oraz 1 miejsce dla prowadzącego zajęcia. Sala wyposażona jest także w 9 
stanowisk komputerowych. Oświetlona, ogrzewana i przewietrzana. Odizolowana od 
innych pomieszczeń. Oznaczona informacją „Sala wykładowa”.
W pobliżu sali zlokalizowana jest toaleta.
Przedsiębiorca posiada stosowne umowy na wynajem sali wykładowej.

Z oględzin biura ośrodka szkolenia oraz sali wykładowej sporządzono dokumentację 
fotograficzną.
Akta kontroli str. od 36 do 58

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE:

Przedsiębiorcy posiadają wyposażenie dydaktyczne zawierające:
- tablicę do pisania,
- makiety i programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,
- tablice poglądowe z zakresu szkolenia, filmy DVD 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. 
Akta kontroli str. od 38 do 40 oraz od 59 do 65

MIEJSCE PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

Plac manewrowy zlokalizowany jest w Głogowie, przy ul. Transportowej 2. Plac posiada 
nawierzchnię asfaltową, jest wyposażony w pachołki i tyczki oraz wyłączony z ruchu 
pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy. Posiada trwale wyznaczone odpowiednie 
stanowiska, umożliwiające wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do 
wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym, odpowiednio do zakresu 
prowadzonego szkolenia. Przedsiębiorca posiada stosowne umowy z właścicielem placu.
Z oględzin placu manewrowego sporządzono dokumentację fotograficzną.



Akta kontroli str. od 66 do 72

MIEJSCE PRZEZNACZONE DO JAZDY W WARUNKACH SPECJALNYCH:

W kontrolowanym okresie przedsiębiorca posiadał i posiada umowę dotyczącą prowadzenia 
szkoleń w zakresie jazdy w warunkach specjalnych z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki 
Jazdy- Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
Akta kontroli str. od 73 do 87

POJAZDY OŚRODKA

Zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności w okresie 
objętym kontrolą ośrodek szkolenia wykorzystywał następujące pojazdy
1. Autobus Autosan -  DGL 21179,
2. Samochód ciężarowy MAN TGL 12.240 -  DGL 21189 ,
3. Przyczepa AUWAERTER -  DGL 17605,
4. Autobus Autosan -  PKR 02777 -  do października 2015 r.

Przedsiębiorca 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.

Oględzinom poddano:
1. Autobus Autosan -  DGL 21179
2. Samochód ciężarowy MAN TGL 12.240 -  DGL 21189
3. Przyczepa AUWAERTER -  DGL 17605
W wyniku oględzin stwierdzono, iż, autobus i samochód ciężarowy są wyposażone:
- w system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS),
- w system kontroli trakcji (ASR),
- w system stabilizacji toru jazdy (ESP).
W trakcie kontroli nie były prowadzone zajęcia praktyczne.
Z oględzin pojazdów ośrodka szkolenia sporządzono dokumentację fotograficzną.
Akta kontroli str. 88 -  142

KADRA DYDAKTYCZNA:

W celu realizacji programów nauczania przedsiębiorca w kontrolowanym okresie 

współpracował i współpracuje z następującymi osobami:

Wykładowcy:

• Henryk Mordzak
• Jacek Mordzak
• Arkadiusz Reński -  w zakresie I pomocy 

Instruktorzy nauki jazdy:



• Henryk Mordzak
• Jacek Mordzak
• Zbigniew Stachowiak
• Piotr Trojniar

Instruktorzy techniki jazdy:

• Sławomir Nawara
• Bogdan Hawryluk
• Sebastian Klóska

Przedsiębiorca 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 był, jako osoba 
fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów.
Akta kontroli str. od 143 do 163

PROWADZONE SZKOLENIA:

Zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy Jacka Mordzaka zajęcia prowadzone są metodą 
tradycyjną (wykład, ćwiczenia) oraz przy użyciu systemu komputerowego 
Akta kontroli od str. 164 do str. 165

1. SZKOLENIA W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ 
Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:

1. Szymon Kulej -  26-04-2016 -  15-06-2016

Na podstawie przeanalizowanego materiału skontrolowane szkolenie prowadzone w ramach 
kwalifikacji wstępnej obejmowało 280 godzin, w tym:

- część podstawowa -  teoretyczna trwająca 195 godzin,
- część specjalistyczna prowadzona w formie :

zajęć teoretycznych trwających 65godzin,
zajęć praktycznych w ruchu drogowym trwających 16 godzin
zajęć praktycznych w warunkach specjalnych -  4 godziny zajęć.

Dokumentacja szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzona jest w formie papierowej 
i obejmuje:
- dziennik zajęć,
- kartę zajęć praktycznych,
- kopię prawa jazdy,
- orzeczenie lekarskie,
- orzeczenie psychologiczne,
- potwierdzenie przesłania do Wojewody informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia 
zajęć.

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,
-  terminy przeprowadzenia zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zajęć,
-  imię i nazwisko oraz podpisy instruktora,
-  podpisy osoby szkolonej.

Akta kontroli od str. 179 do str. 192

2. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 
Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:
2016

1. Paweł Niżnikowski -  23-02-2016 -  21-03-2016
2. Edyta Ryczko -  23-02-2016 -  31-03-2016
3. Michał Smyk -  02-06-2016 -  30-06-2016
4. Volodymyr H e v a -24-06-2016 -  19-07-2016
5. Agnieszka Cieślik -  17-08-2016- 16-09-2016 

Akta kontroli od str. 193 do str. 262

2015
1. Aleksandra Damoiseaux -  17-06-2015 -  13-07-2015
2. Dariusz Gardyjas -  02-09-2015 -  30-09-2015
3. Katarzyna Czapko -  01-10-2015 -30-10-2015
4. Robert Rutkowski -  19-10-2015-25-11-2015
5. Arletta G un ia- 03-08-2015 -  31-08-2015 

Akta kontroli od str. 263 do str. 332
Szkolenia prowadzone w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmowały 140 
godzin, w tym:

- 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,
- kopię prawa jazdy,
- orzeczenie lekarskie,
- orzeczenie psychologiczne,
- potwierdzenie przesłania do Wojewody informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia 
zajęć.

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,
-  terminy przeprowadzenia zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zajęć,
-  imię i nazwisko oraz podpisy instruktora,
-  karty osób szkolonych po dniu 31.0302016 zawierają podpisy osób szkolonych

3. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCĄ -  w 
była prowadzona

kontrolowanym okresie nie

4. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONA -

2015
Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:

1. Dawid Rollnik -  13-10-2015-30-10-2015
2. Robert Antoniuk -  04-12-2015 -  09-12-2015

Akta kontroli od str. 333 do str. 358
W roku 2016 kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona nie była prowadzona.

Na podstawie przeanalizowanego materiału skontrolowane szkolenia prowadzone w formie 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmowały 35 godzin, w tym:

- zajęcia teoretyczne, trwające 32,5 godz.,
- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, trwające 2,5 godz.

Dokumentacja kursów w formie papierowej i obejmuje:
- dziennik i lista obecności kursu,
- kopię prawa jazdy,
- kopię dowodu osobistego,
- karta zajęć praktycznych,
- orzeczenie lekarskie,
- orzeczenie psychologiczne,
- potwierdzenie przesłania do Wojewody informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia 
zajęć.

W dzienniku znajdują się:
-  imię i nazwisko osoby szkolonej,
-  lista obecności osoby szkolonej na poszczególnych zajęciach -  potwierdzona 

własnoręcznymi podpisami osoby szkolonej,
-  czas trwania przeprowadzonych zajęć,
-  terminy przeprowadzonych zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zająć,
-  imię i nazwisko, daty oraz podpisy trenera- wykładowcy przeprowadzającego zajęcia.

Na karcie zajęć praktycznych znajdują się:
-  imię i nazwisko osoby szkolonej,

hi



-  liczba godzin przeprowadzonych zajęć,
-  terminy przeprowadzenia zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zajęć,
-  imię i nazwisko oraz podpisy instruktora,

5. SZKOLENIE OKRESOWE 
Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:
2016

1. Dariusz Słota -  08-02-2016 -  17-02-2016
2. Zenon Szymański -09-04-2016-23-04-2016
3. Tomasz Dobrzański -  01-08-2016 -  05-08-2016
4. Volodymyr Tkach -  09-08-2016 -  13-08-2016
5. Oleksandr Denysiuk -  02-09-2016 -  06-09-2016 

Akta kontroli od str. 359 do str. 399
2015

1. Eugeniusz Kowalczuk -  19-08-2015 -  26-08-2015
2. Zbigniew Sobczyk -  29-10-2015 -  03-11-2015
3. Ihor B ek-29-10-2015-09-11-2015
4. Lech Ptak -  31-07-2015 -  04-08-2015
5. Paweł Pociecha-22-08-2015 -05-09-2015 

Akta kontroli od str. 400 do str. 435
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. 
Z dokumentacji można wywnioskować, że jednostka lekcyjna wynosi mniej niż 60 min. ( 
Czas trwania zajęć podany w dzienniku wynosi równo 7 godzin bez uwzględnienia przerw.)

Dokumentacja kursów w formie papierowej 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,
- kopię informacji do CEPiK.

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.



6. SZKOLNIA BIEŻĄCE

1. Marcin M iszczuk- 13-10-2016 -  KWP -  C, C+E, C l, Cl+E,
2. Oleh Butenko -21-11-2016 -S O  - C, C+E, C l, Cl+E,
3. Ihor Huzhwa -21-11 -2016 -  SO - C, C+E, C 1, C1+E,
4. Jagoda Szalacha - K W - C ,  C+E, C l, Cl+E,
5. Volodymyr Melnik -  28-10-2016 -  KWP - C, C+E, C l, Cl+E,
6. Artem Pavlenko -  17-10-2016 -  KWP - C, C+E, C l, Cl+E,
7. Sławomir Mońko -1 7 -1 1 -2 0 1 6 - KWP - C, C+E, C 1, C 1+E,
8. Bartłomiej Demeszuk -  13-10-2016 -  KW - C, C+E, C l, Cl+E,
9. Sehri Svyst -  11 -11 -2016 -  KWP -  C, C+E, C1, C 1+E,
10. Andrzej Zalas -  19-11-2016 -  KWUP - D, D+E, D l, Dl+E,

Dokumentacja kursów w formie papierowej obejmuje:
- kopię potwierdzenia informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone 
zajęcia, przekazywaną wojewodzie,
- kopia prawa jazdy,
- dziennik zajęć,
- listę obecności kursanta,

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.

Dla szkoleń w ramach kwalifikacji prowadzone są karty zajęć praktycznych 
Na karcie zajęć praktycznych znajdują się rubryki obejmujące:
-  imię i nazwisko oraz podpis osoby szkolonej,
-  liczba godzin przeprowadzonych zajęć,
-  terminy przeprowadzenia zajęć,
-  tematy przeprowadzonych zajęć,
-  imię i nazwisko oraz podpisy instruktora,
-  numer rej estracyj ny poj azdu.
Żadna z osób odbywających szkolenie bieżące nie uczestniczyła jeszcze w zajęciach 
praktycznych.
Akta kontroli od str. 436 do str. 563
Stwierdzone uchybienia:

We wszystkich szkoleniach poddanych kontroli stwierdzono brak potwierdzania w dzienniku 
zajęć z zakresu I pomocy przez wykładowcę Arkadiusza Reńskiego.



PRZEDSTAWIANIE WOJEWODZIE INFORMACJI O TERMINIE. CZASIE I MIEJSCU 
PROWADZONYCH ZAJĘĆ.

Całość skontrolowanej dokumentacji zawierała potwierdzenia przekazania informacji 
o terminie, czasie i miejscu prowadzonych zajęć przesyłanych Wojewodzie Dolnośląskiemu. 
Informacje przekazywane są za pośrednictwem platfomy e-Puap w terminach określonych 
przepisami prawa tj najpóźniej w dniu następnym po rozpoczęciu szkolenia.

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

Dokumentacja wszystkich skontrolowanych szkoleń okresowych zawiera 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,
- numer świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Informacje przekazywane są osobiście w terminach określonych przepisami prawa tj w ciągu 
14 dni od zakończenia szkolenia.

PRZEKAZYWANIE DO CEPIK DANYCH OSÓB. KTÓRYM WYDANO 

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Dokumentacja wszystkich skontrolowanych szkoleń okresowych zawiera 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.

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE:

Ośrodek szkolenia prowadzi książkę ewidencji osób szkolonych. 
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.



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 zobowiązuję do:

prawidłowego dokumentowania prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy 
przedlekarskiej przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia, poprzez umieszczanie w 
dzienniku zajęć odpowiednich wpisów.

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.

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

i OJEWODA Pn i AC?kl
<

Paweł Hreniak


