
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF-IT.431.23.2019. AD

Wrocław, dnia Ji-j stycznia 2020 r.

Pani
Tatiana Michałowska-Szope
Pan
Andrzej Szopę

LINIA Tatiana Michałowska-Szope, 
Andrzej Szopę s.c. 
ul. Poznańska 14 lok. 23 
00-680 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 29 listopada 2019 r. zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Doroszkiew;cz -  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 u przedsiębiorców: Tatiany 
Michałowskiej-Szope i Andrzeja Szopę prowadzących działalność gospodarczą jako: LINIA 
Tatiana Michałowska-Szope, Andrzej Szopę s.c., w miejscu prowadzenia działalności tj. w 
miejscowości: Pietrzykowice, ul. Fabryczna 21.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2019 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez 
przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogo wy
w kontrolowanym miejscu (tj. w miejscowości: Pietrzykowice, ul. Fabryczna 21) oceniam 
pozytywnie z uchybieniami.

Przedsiębiorcy prowadza działalność gospodarczą w zakresie ośrodka szkolenia kierowców. 
Akta kontroli str. od 44 do 45



Kontroli poddano spełnienie wymogów w następującym zakresie: 
WARUNKI LOKALOWE:

1. Biuro obsługi klienta:
Przedsiębiorca posiada nie oznaczone nazwą pomieszczenie biurowe, zlokalizowane 
w Pietrzykowicach przy ul. Fabrycznej 21. Umożliwia ono obsługę osób i jest 
przystosowane do przechowywania dokumentacji związanej z prowadzonymi 
szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

Stwierdzon e n ieyrawidłowości:
Biuro nie jest oznaczone poprzez wskazanie nazwy, adresu i godzin pracy ośrodka. 
(Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w związku z § 3 ust. 1 pkt 
2 lit a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów 
i wykładowców.)
Akta kontroli str. od 46 do 47

2. Sala wykładowa:

I. ul. Fabryczna 21, Pietrzykowice
Sala o powierzchni 29 n r , zlokalizowana przy ul. 21 w Pietrzykowicach, 
w wydzielonym pomieszczeniu, wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla 14 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.
Akta kontroli str. od 48 do 50

Przedsiębiorca przedłożył stosowną umowę na wynajem infrastruktury w okresie 
objętym kontrolą.

Akta kontroli str. od 51 do 85

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE:
Przedsiębiorca posiada wyposażenie dydaktyczne zawierające:
- tablicę do pisania,
- urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy tj. rzutnik multimedialny, ekran, 
laptopy z dostępem do intemetu.
Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela przedsiębiorcy, 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 oraz obowiązujące teksty 
aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego, transportu drogowego i warunków 
używania pojazdów, są przywożone przez przedsiębiorców ną konkretne szkolenia.
W dniu kontroli nie znajdowały się w sali wykładowej.

Akta kontroli str. od 48 do 50
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Z oględzin biura obsługi klienta oraz sali wykładowej sporządzono dokumentację 
fotograficzną.

II. ul. Szwedzka lc , Okmiany,
Zgodnie z przedłożonym w dniu 26 listopada 2019 r. Wojewodzie Dolnośląskiemu 
wnioskiem z dnia 26 listopada 2019 r., Wojewoda Dolnośląski zaktualizował wpis 
przedsiębiorcy poprzez usunięcie miejsca prowadzenia sali wykładowej w Okmianach przy 
ul. Szwedzkiej 1 c.
Przedstawiciel przedsiębiorcy przedłożył stosowne umowy na wynajem infrastruktury 
w okresie objętym kontrolą.
Akta kontroli str. od 86 do 99

MIEJSCE PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

Zgodnie z przedłożonym w dniu 6 grudnia 2019 r. Wojewodzie Dolnośląskiemu, wnioskiem z 
dnia 6 grudnia 2019 r. Wojewoda Dolnośląski zaktualizował wpis przedsiębiorców poprzez 
usunięcie miejsca przeznaczonego do prowadzenia zajęć praktycznych w Warszawie przy 
ul. Jagiellońskiej 67A oraz dodanie miejsca do prowadzenia zajęć praktycznych w Warszawie 
przy ul. Jagiellońskiej 88.
Plac manewrowy zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 67A w Warszawie -  rozwiązanie 
umowy nastąpiło z dniem 12 stycznia 2018 r. Obecny plac manewrowy zlokalizowany jest 
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88 -  umowa zawarta w dniu 12 stycznia 2018 r. 
Przedsiębiorcy przedłożyli stosowne umowy na wynajem infrastruktury w okresie objętym 
kontrolą.

Stwierdzone nieprawidłowości:
Przedsiębiorcy nie złożyli wniosku o zmianę wpisu do rejestru z uwagi na zmianę danych 
wpisanych do rejestru w wymaganym terminie tj w ciągu 14 dni od dnia , w którym nastąpiła 
zmiana tych danych.
(Naruszenie art. 39g ust. 3 pkt 3b ustawy o transporcie drogowym.)
Akta kontroli str. od 337 do 351 oraz od 374 do 394
MIEJSCE PRZEZNACZONE DO JAZDY W WARUNKACH SPECJALNYCH:

W kontrolowanym okresie przedstawiciel przedsiębiorców deklarował posiadanie umowy 
dotyczącej prowadzenia szkoleń w zakresie jazdy w warunkach specjalnych z Ośrodkiem 
Doskonalenia Techniki Jazdy -  Automobilklubem Polskim .
Przedstawiciel przedsiębiorcy przedłożył stosowną umowę obejmującą okres objęty kontrolą . 
Akta kontroli str. od 352 do 357

POJAZDY OŚRODKA

W okresie objętym kontrolą ośrodek szkolenia w ramach prowadzonej działalności 
dysponował następującymi pojazdami:

1. Samochód ciężarowy DAF - WI 489JF
2. Autobus SE T R A -W I 813JR
3. Autobus Mercedes Benz - WI 4844M
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4. Autobus Mercus -  WI 621OU
5. Samochód ciężarowy DAF - WI 556FX
6. Samochód ciężarowy MAN -  WI 2107P
7. Samochód ciężarowy MAN -  WI 346EN
8. Autobus SE T R A -W I 489EH
9. Ciągnik samochodowy MAN -  WI 2521G
10. Naczepa ciężarowa FRUEHAUF -  WI 564AR
11. Samochód ciężarowy DAF -  WI 869FJ

Przedsiębiorca przedłożył kontrolującym kopie aktualnych dowodów rejestracyjnych wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie odpowiednich wymagań technicznych, o których 
mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. e ustawy, wydanymi przez rzeczoznawcę samochodowego. 
Akta kontroli str. od 298 do 337

KADRA DYDAKTYCZNA:

W celu realizacji programów nauczania przedsiębiorcy dysponują następującymi osobami: 
Wykładowcy:

• Zachar Mateusz
• Szklarczyk Piotr
• Jackowiak Łukasz - 1 pomoc

Przedstawiciel przedsiębiorcy przedłożył kontrolującym dokumenty mające potwierdzać 
spełnianie wymagań do prowadzenia zajęć przez zatrudnionych w ośrodku wykładowców 
oraz dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorcy -  Tatiana Michałowska-Szope i Andrzej 
Szopę jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, nie byli prawomocnie skazani 
za przestępstwo popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych lub przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów.
Akta kontroli str. 196 do 229

Instruktorzy nauki jazdy:
• Marcin Wilk
• Andrzej Łabęcki
• Sebastian Kukawski
• Andrzej Horbik
• Grzegorz Smoliński 

Akta kontroli str. od 230 do 296

Instruktorzy techniki jazdy:
• Marcin Wilk
• Andrzej Łabęcki
• Sebastian Kukawski 

Akta kontroli str. od 256 do 286
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PROWADZONE SZKOLENIA:

W trakcie kontroli przedsiębiorca przedłożył stosowane w okresie objętym kontrolą Programy 
szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
dla bloków programowych prawa jazdy kat C l, C, Cl+E i C+E oraz D l, D, Dl+E i D+E 
obejmujące:
A. Program nauczania na kursie kwalifikacyjnym dla :
- kwalifikacji wstępnej część podstawowa i specjalistyczna,
- kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
- kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
- kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej
B. Program szkolenia okresowego.
Przedsiębiorcy posiadają umowę współpracy na wykorzystanie oprogramowania 
wspomagającego z Grupą IMAGE sp. z o.o.
Programy szkolenia są zgodne ze szczegółowymi warunkami prowadzenia zajęć, o których 
mowa w art. 39 i ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
Akta kontroli str. od 100 do 195 oraz od 358 do 365

SZKOLENIA W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ - w okresie objętym kontrolą nie 
były prowadzone.
Akta kontroli str. od 100 do 101

SZKOLENIA W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ - w okresie 
objętym kontrolą nie były prowadzone.
Akta kontroli str. od 100 do 101

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA - w okresie objętym kontrolą nie była 
prowadzona.
Akta kontroli str. od 100 do 101

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA - w okresie objętym 
kontrolą nie była prowadzona.
Akta kontroli str. od 100 do 101
SZKOLENIE OKRESOWE- w okresie objętym kontrola nie były prowadzone.
Akta kontroli str. od 100 do 101

Przedsiębiorca prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń w formie elektronicznej.
Akta kontroli str. od 366 do 373

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

Z uwagi na brak prowadzonych szkoleń w okresie objętym kontrolą informacje nie były 
przekazywane.
Akta kontroli str. od 100 do 101
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PRZEDSTAWIANIE WOJEWODZIE DANYCH OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 
SZKOLENIE OKRESOWE

Z uwagi na brak prowadzonych szkoleń w okresie objętym kontrolą dane nie były 
przekazywane.
Akta kontroli str. od 100 do 101

PRZEKAZYWANIE DO CEPIK DANYCH OSÓB, KTÓRYM WYDANO 
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Z uwagi na brak prowadzonych szkoleń w okresie objętym kontrolą dane nie były 
przekazywane.
Akta kontroli str. od 100 do 101

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

1. Oznaczenie biura poprzez wskazanie nazwy, adresu i godzin pracy ośrodka.
2. Terminowe zgłaszanie zmiany danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia.

Wyżej opisane zobowiązania należy wdrożyć w życie niezwłocznie od dnia doręczenia 
niniejszego wystąpienia pod rygorem -  stosownie do art. 39 h ust. 2 pkt 3 lit. h) 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 oraz sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę 
poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
niniejszego wystąpienia.

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE
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