
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /  (/maja 2015 r.

IF-IT.431.18.2014.KK

'  !k J i S ] .N. u
Pan
Piotr Fedorowicz
Starosta Powiatu Świdnickiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 i 28 października 2014 r. oraz 4, 5 i 7 listopada 2014 r. (czynności 
kontrolne w siedzibie kontrolowanego) na podstawie:

1) art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 600 z późn. zm.);

2) przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
Nr 185, poz. 1092);

3) przepisów Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. 
w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego,

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, w składzie:

1) Kamil Kasina -  Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, starszy specjalista w Oddziale 
Infrastruktury Technicznej;

2) Ryszard Struzik -  starszy specjalista w Oddziale Infrastruktury Technicznej; 
przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, w zakresie:

1) dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;

2) wydawania wtórnika prawa jazdy;
3) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
4) prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;
5) sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2014 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2014 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 19 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.



Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Pan Zygmunt 
Worsa -  Starosta Powiatu Świdnickiego, wybrany na podstawie Uchwały Nr 1/5/2010 Rady 
Powiatu Świdnickiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Świdnickiego. 
Dowód: akta kontroli, str. 176.

Zgodnie z § 18 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy, przyjętego Uchwałą Nr XXXYIII/314/2010 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 
23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy, zmienionego Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Świdnickiego 
z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą Nr XV/127/2012 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 28 
marca 2012 r., Uchwałą Nr XXVI/238/2013 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 27 marca 
2013 r. i Uchwałą Nr XXXIX/3 93/2014 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 25 czerwca 
2014r., sprawy z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów, prowadzenia rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, sprawowania przez starostę 
nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, wydawania wtórników prawa jazdy należą do 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
Dowód: akta kontroli, str. 177-205.

Stwierdzone uchybienie:
W opisanym wyżej Regulaminie organizacyjnym brak jest zapisów dotyczących realizowania 
przez Starostę Powiatu Świdnickiego zadań wynikających z art. 38 ust. 2 i art. 15 ustawy o 
kierujących pojazdami (prowadzenie ewidencji wykładowców oraz dokonywanie w prawie 
jazdy wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej).
Ponadto, w zakresach czynności pracowników, brak jest zapisów dotyczących realizacji ww. 
zadań.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, 
zgodnie z treścią § 11 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy, bezpośrednio nadzoruje Etatowy Członek Zarządu.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego 
zagadnienia są:

1) Pani Sabina Cebula -  Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego;
2) Pan Lesław Podgórski -  Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy;
3) Pan Marek Wysoczański -  inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
4) Pani Karolina Kardyś - inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
5) Pani Grażyna Kubiszyn - inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
6) Pani Bożena Wemecka - specjalista w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
7) Pani Bernadeta Gałczyńska - inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
8) Pani Danuta Frąckiewicz - specjalista w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
9) Pani Magdalena Irla - inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy (Zamiejscowy Referat Komunikacji 
w Strzegomiu);



10) Pan Bartłomiej Rainsz - podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Dowód: akta kontroli, str. 129-175.

Zakres kontroli obejmował: ’
1) rozpatrywanie wniosków i dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego 

odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji 
wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, 
o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm);

2) rozpatrywanie wniosków i wydawanie osobie uprawnionej wtórnika prawa jazdy;
3) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
4) prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;
5) realizację nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie:

- rozpatrywania skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
- prowadzenia kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców,
- wydawania zaleceń pokontrolnych,
- wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
- skreślenia instruktora lub wykładowcy z ewidencji,
- sporządzania analizy, przetwarzania oraz podawania do publicznej wiadomości 
wyników analizy statystycznej, obejmującej średnią zdawalność osób szkolonych 
w danym ośrodku oraz liczbę uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

Kontrolę, w zakresie o którym mowa w pkt. 1, przeprowadzono na dobranej próbie, 
obejmującej losowo wybrane 32 sprawy (z roku 2013 -  15 i z roku 2014 -  17).
Kontrolę, w zakresie o którym mowa w pkt 2, przeprowadzono na dobranej próbie, 
obejmującej losowo wybranych 35 spraw (z roku 2 0 1 3 -1 2 iz  roku 2014 -  23).
Kontrolę, w zakresie o którym mowa w pkt 4, przeprowadzono na dobranej próbie, 
obejmującej losowo wybrane 24 sprawy (z roku 2013 -  6 i z roku 2014 -  18).
Kontrolą w zakresie o którym mowa w pkt 3 i 5, objęto całość prowadzonych spraw w roku 
2013 i 2014.

Zakres (temat) I: Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie
kwalifikacji wstępnej.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Starostę Świdnickiego ww. zagadnienia oceniam pozytywnie 
z nieprawidłowościami.

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, starosta dokonuje w prawie jazdy 
wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej 
albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym.

Kontroli poddano losowo wybrane 32 wnioski (sprawy) dotyczące wpisu do prawa jazdy 
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej (nr prawa jazdy: 04872/05/0219,

1 Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.



06885/01/0219,
01211/09/0219,
08435/05/0219,
00501/09/0219,
02624/10/0219,
06463/06/0219,
01927/03/0219).

08364/01/0219,
02492/06/0219,
01893/09/0219,
02185/08/0219,
00232/14/0219,
03251/05/0219,

00321/14/0219,
02827/08/0219,
06224/02/0219,
01678/09/0219,
02831/10/0219,
01592/06/0219,

02222/10/0219,
01495/09/0219,
04897/06/0219,
02274/08/0219,
04145/01/0219;'
00234/01/0219

00293/10/0219,
02734/04/0219,
00910/08/0219,
00198/14/0219,
00631/07/0219,
00297/01/2019,

Dowód: akta kontroli str. 206-575.

Wypełnienie obowiązku sprawdzenia kompletności wniosku

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 1005 z późn. zm.) w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prawo jazdy 
lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku osoby ubiegającej się 
o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub 
ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu:

a) wniosku o wydanie prawa j azdy,
b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty 

ewidencyjnej,
c) dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,
d) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
e) oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi 

pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej 
jednej spośród kategorii C l, Cl+E, C lub C+E oraz D l, Dl+E, D lub D+E, w 
przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy o transporcie 
drogowym,

f) kserokopii posiadanego prawa j azdy.

We wszystkich sprawach poddanych kontroli składano wniosek zgodny ze wzorem 
określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 216-217, 228-229, 238-239, 253-254, 263-264, 276-277, 285-286, 297-298, 308-309, 
320-321, 330-331, 342-343, 358-359, 369-370, 383-384, 394-395, 406-407, 417-418, 423-424, 439-440, 451- 
452, 458-459, 468-469, 484-485, 490-491, 502-503, 513-514, 527-528, 541-542, 546-547, 558-559 i 569-570.

Stwierdzone nieprawidłowości:
Brak wezwania do uzupełnienia wniosku (dotyczy praw jazdy nr: 02492/06/0219, 
08435/05/0219, 06224/02/0219, 00910/08/0219, 02185/08/0219, 02274/08/0219,
01592/06/0219 i 00234/01/0219), poprzez załączenie fotografii.
Dowód: akta kontroli str. 298, 343, 370, 394, 417, 439, 541 i 547.
Powyższe stanowi naruszenie § 8 ust. 1 pkt 12 lit. d) rozporządzenia w sprawie wydawania 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z którym, 
prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku osoby 
ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej 
przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego -  po otrzymaniu fotografii, o której 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
Jak wynika z przesłanych wyjaśnień inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy (działającego w zastępstwie Dyrektora
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Brak wezwania 
06885/01/0219, 
01211/09/0219, 
08435/05/0219, 
00501/09/0219, 
02624/10/0219, 
06463/06/0219, 
01927/03/0219),

do uzupełnienia 
08364/01/0219, 
02492/06/0219, 
01893/09/0219, 
02185/08/0219, 
00232/14/0219, 
03251/05/0219,

praw jazdy nr:
02222/10/0219,
01495/09/0219,
04897/06/0219,
02274/08/0219,
04145/01/0219,
00234/01/0219,

04872/05/0219,
00293/10/0219,
02734/04/0219,
00910/08/0219,
00198/14/0219,
00631/07/0219,
00297/01/2019,

Wydziału) z dnia 9 grudnia 2014 r., KD.5441.133.2014, ,,fotografie takie zostały (...) 
dołączone do wcześniejszego wniosku w czasie ubiegania się o wydanie prawa jazdy i 
znajdowały się w aktach kierowców. Fotografie te spełniały przytoczone wyżej wymogi i 
pozwalały bez trudu stwierdzić tożsamość osoby. Wobec powyższego Starosta nie wzywał 
osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy dostarczenia kolejnej fotografii, w sytuacji gdy 
w aktach kierowcy znajdowała się fotografia w pełni spełniająca wymogi rozporządzenia 
Dowód: akta kontroli str. 38-39.
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ obligatoryjne jest 
każdorazowe załączenie do składanego wniosku aktualnej fotografii.
Inne stwierdzone nieprawidłowości (dotyczące wypełnienia obowiązku sprawdzenia 
kompletności wniosku):

wniosku (dotyczy 
00321/14/0219,
02827/08/0219,
06224/02/0219,
01678/09/0219,
02831/10/0219,
01592/06/0219,

poprzez załączenie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Dowód: akta kontroli str. 224, 231, 241, 256, 266, 278, 290, 300, 310, 323, 333, 345, 354, 366, 378, 389, 402, 
414, 426, 436, 445, 462, 471, 482, 454, 506, 517, 531, 538, 551, 561 i 574.
Do ww. wniosków o dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji 
wstępnej załączano kopie dokumentów („Zaświadczenie lekarskie” lub „Orzeczenie 
lekarskie”), których podstawa prawna lub sama treść dokumentu (zakres przeprowadzonych 
badań) nie wskazuje, iż dane badanie obejmowało dodatkowo ustalenie istnienia lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Powyższe stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie 
z którym, wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie przedłożonych 
kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz art. 39j ust. 3 ustawy o transporcie 
drogowym, zgodnie z którym, zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje 
ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, 
zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Jak wynika z przesłanych wyjaśnień inspektora w Wydziafe Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy (działającego w zastępstwie Dyrektora 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) z dnia 9 grudnia 2014 r., 
KD.5441.133.2014, „(...) badania ■ .lekarskie przeprowadzane były przez lekarza
posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w 
kodeksie pracy, a jednocześnie posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań 
lekarskich kierowców, zgodnie z art. 39j ust. 6 ustawy o transporcie drogowym. Dlatego też, 
na orzeczeniach lekarskich widnieją pieczęcie o treści ’’badanie profilaktyczne 
przeprowadził” oraz „lekarz uprawniony do badań lekarskich osób kierujących pojazdami”. 
(...) Orzeczenie takie uznano, jako zgodne z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o kierujących 
pojazdami. Lekarze wykonujący badanie lekarskie (...) również przyjęli wzór orzeczenia 
lekarskiego z kodeksu pracy.

Wobec powyższego przyjęto, że zastosowany wzór orzeczenia lekarskiego jest 
prawidłowy i spełnia on wymogi ustawowe, ponieważ z jego treści wynika zapis 
potwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz zdolność do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy”.
Dowód: akta kontroli str. 38-39.
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W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ wyżej powołane 
przepisy jednoznacznie określają zakres przeprowadzanych badań lekarskich.

Wypełnienie obowiązku terminowego załatwienia sprawy

Brak uwag.

Pobieranie opłaty za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 
pojazdami oraz opłaty ewidencyjnej
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, za dokonanie wpisu, o 
którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz opłatę 
ewidencyjną.
W myśl:
- § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83),
- § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w 
sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447),
- § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu -  Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 617),
- § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 
2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu -  Centralna 
Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852),
wysokość opłaty za wydanie dokumentu wynosi 100 zł, a opłaty ewidencyjnej 0,50 zł.

Do wszystkich wniosków poddanych kontroli załączono dowody uiszczenia ww. opłat (kopie 
przelewów bankowych lub wpłat gotówkowych).
Dowód: akta kontroli str. 222, 234, 244, 259, 269, 275, 288, 299, 314, 319, 337, 348, 353, 368, 377, 393, 405, 
412, 429, 434, 450, 457, 470, 478, 493, 504, 519, 530, 536, 549, 560 i 571.

Wymiana prawa jazdy na okres, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących 
pojazdami

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, wpis jest dokonywany, w formie 
wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji 
zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym, przy 
czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia 
psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

We wszystkich sprawach poddanych kontroli dokonano wymiany prawa jazdy 
z zachowaniem okresów wskazanych w art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 216, 228, 238, 253, 263, 276, 286, 297, 308, 320, 330, 342, 358, 369, 384, 395, 407, 
418, 424, 440, 452, 459, 468, 484, 491, 503, 513, 529, 542, 546, 558 i 569.

Wypełnienie obowiązku unieważnienia dotychczasowego prawa jazdy

Zgodnie z § 9 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prawo jazdy w przypadkach, o 
których mowa w § 8, wydaje się odpowiednio po zwrocie przez osobę dotychczas 
posiadanego prawa jazdy.

6



Ponadto, w myśl § 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, organ wydający prawo jazdy lub 
pozwolenie po otrzymaniu od osoby dotychczas posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia 
powinien unieważnić je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i 
zwrócić osobie uprawnionej oraz uzupełnić dane we wniosku i w systemie 
teleinformatycznym.

We wszystkich sprawach poddanych kontroli dokonano unieważnienia prawa jazdy w sposób 
określony w § 9 ust. 7 cytowanego wyżej rozporządzenia.
Unieważnienia prawa jazdy dokonywano poprzez umieszczenie we wniosku dotyczącym 
wydania unieważnianego prawa jazdy stosownej adnotacji (wpisanie daty w rubryce „Data 
unieważnienia”).
Dowód: akta kontroli str. 51-114.

Inne stwierdzone nieprawidłowości:
Rozbieżność daty odbioru nowego (wymienionego) prawa jazdy z datą unieważnienia 
zwróconego organowi prawa jazdy, dotyczy prawa jazdy nr:
- 01495/09/0219 (data odbioru wymienionego prawa jazdy: 14.03.2013 r., data unieważnienia 
zwróconego przez wnioskodawcę (poprzedniego) prawa jazdy: 18.03.2013 r.),
- 02734/04/0219 (data odbioru wymienionego prawa jazdy: 30.08.2013 r., data unieważnienia 
zwróconego przez wnioskodawcę (poprzedniego) prawa jazdy: 26.08.2013 r.),
- 00232/14/0219 (data odbioru wymienionego prawa jazdy: 27.08.2014 r., data unieważnienia 
zwróconego przez wnioskodawcę (poprzedniego) prawa jazdy: 28.04.2014 r.),
- 02831/10/0219 (data odbioru wymienionego prawa jazdy: 06.02.2014 r., data unieważnienia 
zwróconego przez wnioskodawcę (poprzedniego) prawajazdy: 07.08.2014 r.).
Powyższe stanowi naruszenie przepisu § 9 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z którym, 
prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 8, wydaje się odpowiednio po zwrocie 
przez osobę dotychczas posiadanego prawajazdy.

Dokonywanie wpisu we wniosku, w sposób określony przez § 9 ust. 4 rozporządzenia w 
sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wpis potwierdzający uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji 
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których 
mowa w przepisach ustawy o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu „95” w 
układzie „95.DD.MM.RRRR”, we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji 
„ograniczenia” przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w 
aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej, przy czym w przypadku kierowcy, o którym 
mowa w art. 39d ust. 6 ustawy o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo 
kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego 
bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy 
spośród posiadanych kategorii Cl, Cl+E, C, C+E, D l, Dl+E, D oraz D+E. Datą ważności 
wpisu jest data 5 lat liczona od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Dokonując wpisu, o którym mowa wyżej, w pozycji „data ważności uprawnienia” wpisuje się 
datę ważności uprawnienia w zakresie poszczególnych kategorii prawajazdy. Datą ważności 
uprawnienia jest przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiednio badania
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lekarskiego, badania psychologicznego albo data ukończenia pierwszego albo następnego 
szkolenia okresowego (ust. 5 cytowanego wyżej przepisu).

We wszystkich sprawach poddanych kontroli dokonano wpisu we wniosku w sposób 
określony przez § 9 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia.
Dowód: akta kontroli str. 216, 228, 238, 253, 263, 276, 286, 297, 308, 320, 330, 342, 358, 369, 384, 395, 407, 
418, 424, 440, 452, 459, 468, 484, 491, 503, 513, 529, 542, 546, 558 i 569.

Inne stwierdzone nieprawidłowości (dotyczące wydawania decyzji administracyjnych):
W przypadku 2 spraw poddanych kontroli (nr prawajazdy: 00232/14/0219 i 02222/10/0219), 
Starosta Powiatu Świdnickiego wydawał decyzję administracyjną powołując się na art. 10 
ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 270 i 466.
Zgodnie z treścią wyjaśnień Wicestarosty Powiatu Świdnickiego z dnia 14 stycznia 2015 r. 
(KD.5441.133.2014), „pracownicy starostwa wydając decyzje administracyjne w sprawie (...) 
wydania wtórnika prawa jazdy stosowali zapis art. 10 ustawy o kierujących pojazdami, 
ponieważ określa on, że prawo jazdy jest wydawane przez starostą, w drodze decyzji 
administracyjnej.

Wobec faktu, że do dnia dzisiejszego nie zostały zmienione przepisy wykonawcze 
dotyczące wydawania prawa jazdy, pracownicy starostwa wydając decyzje administracyjne 
stosowali:

• art. 10 lub
® art. 10 w związku z art. 15 lub art. 18. ”

Dowód: akta kontroli str. 46-47.
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ dokonanie wpisu 
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej odbywa się w formie wymiany prawajazdy, 
o czym stanowi art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami. Natomiast art. 10 ust. 1 
cytowanej ustawy stanowi podstawę do wydania prawa jazdy w drodze decyzji 
administracyjnej (uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami).

Zakres (temat) II: Wydawanie wtórnika prawa jazdy

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Starostę Świdnickiego ww. zagadnienia oceniam pozytywnie 
z nieprawidłowościami

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, na wniosek osoby
uprawnionej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, starosta wydaje, za opłatą o której
mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej wtórnik 
dokumentu pod warunkiem:

1) złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art..233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.) albo

2) zwrotu zniszczonego dokumentu.

Kontroli poddano 35 losowo wybranych wniosków (spraw) dotyczących wydania wtórnika 
prawa jazdy nr: 03071/08/0219, 01665/03/0219, 07916/03/0219, 08861/04/0219,
01713/06/0219, 06628/05/0219, 06631/05/0219, 06664/05/0219, 06966/05/0219,
07919/06/0219, 08149/06/0219, 00538/07/0219, 07221/06/0219, 03027/08/0219,



08896/04/0219,
01975/13/0219,
02170/08/0219,
05527/01/0219,
09925/06/0219).

03370/04/0219,
07299/06/0219,
02358/08/0219,
00675/12/0219,

00618/10/0219,
01751/08/0219,
06517/04/0219,
07265/04/0219,

07299/01/0219,
02364/08/0219,
07936/01/0219,
09115/06/0219,

01679/12/0219,
02154/08/0219,
05114/06/0219,
07506/05/0219,

Dowód: akta kontroli str. 576-836.

Wypełnienie obowiązku sprawdzenia kompletności wniosku

Do 34 wniosków poddanych kontroli dołączono dokumenty, o których mowa w art. 18 ust. 2 
pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami oraz § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a) -  c) rozporządzenia w 
sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (tj. 
oświadczenie o utracie dokumentu albo zwrot zniszczonego dokumentu, wniosek o wydanie 
wtórnika prawa jazdy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz 
opłaty ewidencyjnej, fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3).
Dowód: akta kontroli str. 579-582, 586-589, 594-597, 601-605, 610-613, 617-621, 627-633, 637-640, 644-649, 
653-657, 661-664, 668-671, 675-678, 690-693, 697-700, 702-705, 707-710, 715-718, 722-725, 729-732, 736- 
739, 744-747, 752-755, 759-762, 766-769, 773-776, 781-784, 788-791, 795-799, 803-806, 810-813, 817-821, 
825-828 i 832-835.

Stwierdzone nieprawidłowości:
Brak wezwania do uzupełnienia wniosku (dotyczy prawa jazdy nr: 03027/08/0219), poprzez 
załączenie oświadczenia o utracie dokumentu.
Dowód: akta kontroli str. 682-686.
Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o kierujących 
pojazdami, który stanowi, iż na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1, starosta wydaje, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po 
uiszczeniu opłaty ewidencyjnej wtórnik dokumentu pod warunkiem złożenia oświadczenia o 
utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Wypełnienie obowiązku terminowego załatwienia sprawy

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumenty, o których mowa w ust. 
1, przesyła się za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania od producenta -  w przypadku prawa jazdy.

Wyżej opisana sytuacja dotyczyła 1 wniosku spośród 35 poddanych kontroli (prawo jazdy nr 
03027/08/0219). Starosta Powiatu Świdnickiego przekazał prawo jazdy w sposób i terminie 
zgodnymi z ww. przepisem.
Dowód: akta kontroli str. 683 i 685-686.

Pobieranie opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, na wniosek osoby 
uprawnionej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, starosta wydaje, za opłatą, o której 
mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, wtórnik 
dokumentu.
W myśl:
- § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret szóste rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód Funduszu -  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
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- § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret szóste rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 
przychód

Wysokość opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami wynosi 100 
zł, a opłaty ewidencyjnej 0,50 zł.

Do wszystkich wniosków poddanych kontroli załączono dowody uiszczenia ww. opłat (kopie 
przelewów bankowych lub wpłat gotówkowych).
Dowód: akta kontroli str. 581, 587, 596, 605, 612, 619, 629, 639, 646, 655, 664, 670, 678, 684, 692, 699, 705, 
709, 717, 724, 731, 738, 746, 754, 762, 768, 775, 783, 796, 797-798, 805, 812, 819, 827 i 834.

Wypełnienie obowiązku uzupełnienia danych we wniosku zgodnych z aktami ewidencyjnymi 
kierowcy

W odniesieniu do wszystkich spraw poddanych kontroli, wypełniono obowiązek polegający 
na uzupełnieniu danych w części H wniosku o wydanie prawa jazdy.
Dowód: akta kontroli str. 579, 589, 595, 601, 610, 617, 627, 637, 644, 653, 661, 668, 675, 682, 690, 697, 702, 
707, 715, 722, 729, 736, 744, 752, 759, 766, 773, 781, 788, 795, 803, 810, 817, 825 i 832.

Inne stwierdzone nieprawidłowości (dotyczące wydawania decyzji administracyjnych):
W przypadku 8 spraw poddanych kontroli (nr prawa jazdy: 07916/03/0219, 01713/06/0219, 
06631/05/2019, 01679/12/0219, 02364/08/0219, 02154/08/0219, 06517/04/0219,
09925/06/0219), Starosta Powiatu Świdnickiego wydawał decyzję administracyjną, 
powołując się błędnie na art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 592, 609, 625, 714, 742, 751, 777, 836.
Zgodnie z treścią wyjaśnień Wicestarosty Powiatu Świdnickiego z dnia 14 stycznia 2015 r. 
(KD.5441.133.2014), „pracownicy starostwa wydając decyzje administracyjne w sprawie (...) 
wydania wtórnika prawa jazdy stosowali zapis art. 10 ustawy o kierujących pojazdami, 
ponieważ określa on, że prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji 
administracyjnej.

Wobec faktu, że do dnia dzisiejszego nie zostały zmienione przepisy wykonawcze 
dotyczące wydawania prawa jazdy, pracownicy starostwa wydając decyzje administracyjne 
stosowali:

• art. 10 lub
• art. 10 w związku z art. 15 lub art. 18. ”

Dowód: akta kontroli str. 46-47.
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ art. 18 ust. 2 pkt 1 
ustawy o kierujących pojazdami stanowi podstawę do wydania wtórnika prawa jazdy. 
Natomiast art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi podstawę do wydania prawa jazdy w 
drodze decyzji administracyjnej (uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami).

Zakres (temat) III: Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność 
regulowaną w zakresie ośrodka szkolenia kierowców. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Starostę Świdnickiego ww. zagadnienia oceniam pozytywnie 
z nieprawidłowościami.

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Wypełnienie obowiązku prowadzenia rejestru
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Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, organem prowadzącym rejestr 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze 
względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się dane 
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, z wyjątkiem 
adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i 
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców (art. 28 ust. 7 cytowanej ustawy).
Starosta Świdnicki prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców w formie elektronicznej, wykorzystując „OSK” -  „Przedsiębiorca” w systemie 
teleinformatycznym „Portal Starosty” (akta kontroli: str. 46-50 -  pkt 3. wyjaśnień 
Wicestarosty Świdnickiego z dnia 14 stycznia 2015 r.). System ten umożliwia umieszczenie 
w nim, oprócz wszystkich wymaganych danych w rejestrze, wymienionych w art. 28 ust. 7 
ustawy o kierujących pojazdami, także następujących danych: data wpisu do rejestru; 
poprzedni numer ewidencyjny; dane właściciela: imię, nazwisko, e-mail, pesel, adres do 
korespondencji; data wydania / data cofnięcia kategorii; data zgłoszenia elementu 
infrastruktury i zatrudnionych osób; dane pojazdu: marka, model, rok produkcji, kategoria; 
dane ratownika medycznego: imię, nazwisko; spełnianie dodatkowych wymagań.
System „Portal Starosty” umożliwia bezpośredni wydruk przedsiębiorców, zawierający 
następujące dane: lp, dodatkowe wymagania, nr ewidencyjny, nazwa, nazwa osk, adres, 
kategorie, data wpisu, data skreślenia. Pozostałe dane są jedynie do odczytu, ewentualny ich 
wydruk -  wyłącznie na zasadzie „print screen”.
W trakcie kontroli Starosta przedłożył trzy listy przedsiębiorców: aktywnych, skreślonych, 
z zawieszoną działalnością.
Do dnia kontroli w rejestrze ujęto 86 pozycji, w tym:
- przedsiębiorcy aktywni -  35,
- przedsiębiorcy wykreśleni -  39,
- przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością- 12.
Dowód: akta kontroli str. 1093-1105

Dokonywanie wpisów nowych przedsiębiorców do rejestru

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami, starosta dokonuje wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za opłatą (...) i wydaje 
zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek 
przedsiębiorcy (art. 28 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami). Do wniosku przedsiębiorca 
zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy o 
kieruj ących poj azdami.

W okresie objętym kontrolą Starosta Świdnicki dokonał wpisu czterech ośrodków szkolenia 
kierowców:

1) Ośrodek Szkolenia Kierowców CENTAUR 2 Łukasz Uhryn -  pozycja w rejestrze - 83. 
Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 7.02.2013 r.
Przedsiębiorca wnioskował o wpis w zakresie kat. A l, B, C, D, CE.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 14.02.2013 r.
W dniu 12 lutego 2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących
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ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00830219. Zaświadczenie zostało odebrane w 
dniu 13.02.2013 r.

Dowód: akta kontroli str.l 106-1109, 1125-1148, 123-128.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Wniosek przedsiębiorcy nie zawiera:
- informacji o tytule prawnym do lokalu przy ul. Armii Krajowej 7/1 w Świdnicy (adres 
ośrodka -biura -  pkt 5.1. wniosku), daty zawarcia, daty wygaśnięcia,
- informacji o dacie wygaśnięcia tytułu prawnego do sali wykładowej w Świdnicy, ul. Armii 
Krajowej 7/1 (pkt. 5.2.wniosku),
Dowód: akta kontroli str. 1107-1108.
Organ mimo niekompletnie wypełnionego wniosku wydał zaświadczenie o wpisaniu w/w 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców bez 
wezwania wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
W pkt 4 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że Starosta nie 
wzywał przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, gdyż {akta kontroli str. 46-50):
„- informacja o tytule prawnym do lokalu -  00830219 - wynika z umowy dołączonej do 
wniosku (...)
- informacja o dacie wygaśnięcia tytułu prawnego do sali wykładowej -  00830219 -  wynika z 
umowy dołączonej do wniosku".
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ przedłożenie przez 
wnioskodawcę dodatkowych, niewymaganych przepisami prawa, dokumentów (w aktach 
rejestrowych przedsiębiorcy znajduje się umowa najmu z dnia 28.01.2013 r. zawarta między 
firmą OKTAN-Paweł Sawa a firmą OSK Centaur 2 Łukasz Uhryn, dotycząca najmu lokalu 
użytkowego, składającego się z dwóch pomieszczeń i wspólnej łazienki, znajdującego się w 
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 7, zawarta na czas nieokreślony od dnia 1.02.2013 r. (akta 
kontroli str. 1114-1116)) nie zwalania organu od wyegzekwowania od wnioskodawcy złożenia 
prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że będzie prowadził ośrodek pod adresem: Świdnica, 
ul. Armii Krajowej 7/1 (adres ośrodka -  biura i sali wykładowej) i że dysponuje placem 
manewrowym usytuowanym w Wałbrzychu przy ul. Batorego 82. W wydanym 
zaświadczeniu brak jest jednak informacji o wszystkich miejscach wykonywania działalności 
(tj. Wałbrzych, ul. Batorego 82), co powinno być wskazane w załączniku do wydanego 
zaświadczenia. Jest to niezgodne ze wzorem wniosku, o którym mowa w §5 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia 
kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do 
rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie 
poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia 
kierowców (Dz. U. poz. 31).
Dowód: akta kontroli str. 1106
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności 
jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 
„ ****)” z którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informację do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku miejscu.” (akta kontroli str. 46-50).
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W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).

3. W aktach rejestrowych przedsiębiorcy brak jest potwierdzenia o poinformowaniu 
Prezydenta Wałbrzycha, że w Wałbrzychu przy ul. Batorego 82 znajduje się infrastruktura 
Ośrodka Szkolenia Kierowców CENTAUR 2 Łukasz Uhryn, wpisanego przez Starostę 
Świdnickiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 10 ustawy o kierujących pojazdami.
Z wyjaśnień, złożonych w dniu 7 listopada 2014 r. przez Bartłomieja Rainsza -  podinspektora 
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wynika, że przedsiębiorca 
składając wniosek w dniu 7.02.2013 r. poinformował ustnie, że trwa procedura wynajmu 
placu manewrowego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej. Na potwierdzenie tego 
przedsiębiorca załączył do wniosku umowę czasową na wykorzystywanie placu w 
Wałbrzychu tylko w okresie od 25.01.2013 do 31.03.2013 r., a następnie dnia 18 lutego 2013 
r. dostarczył do Starostwa umowę zawartą z Gminą Miasto Świdnica na wynajem placu w 
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej, na czas nieokreślony od dnia 15 lutego 2013 r. 
Jednocześnie Bartłomiej Rainsz wyjaśnił, że świadomie i celowo nie zawiadomił Prezydenta 
Wałbrzycha o sytuacji zawartej w przepisie ustawy o kierujących pojazdami (art. 28 ust. 10), 
gdyż sytuacja ta miała charakter bardzo krótkotrwały (akta kontroli str. 30a, 1117-1124).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ zgodnie z art. 28 
ust. 10 ustawy o kierujących pojazdami w przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka 
szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do 
rejestru informuje starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura 
ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej 
lokalizacji. Powyższy przepis obligatoryjnie nakłada na starostę obowiązek, wymieniony w 
tym przepisie.

4. Pomimo braku dowodu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru, organ zaświadczeniem z dnia 
12 lutego 2013 r. potwierdził, że do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców jest wpisany Ośrodek Szkolenia Kierowców „Centaur 2” Łukasz Uhryn. 
Zaświadczenie to zostało odebrane w dniu 13.02.2013 r. Przedsiębiorca uiścił wymaganą 
opłatę dopiero w dniu 14.02.2013 r. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 8 ustawy o kierujących 
pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 1106, 1109
W pkt 5 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Siar o sta 
Świdnicki nie wzywał przedsiębiorców do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru OSK o 
przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty, ponieważ przedsiębiorcy zobowiązali się do 
dostarczenia potwierdzenia dowodu uiszczenia opłaty przy odbiorze zaświadczenia. W 
przypadku wpisu 00830219 opłata za wpis do rejestru została dokonana w dniu odbioru 
zaświadczenia, jednak wpłacono ją  na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy (jak to miało 
miejsce w czasie obowiązywania poprzednich przepisów). W dniu następnym dokonano 
ponownej wpłaty na właściwe konto tj. Starostwa Powiatowego w Świdnicy. (...) Żadne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców nie zostało wydane bez 
uiszczenia opłaty” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ zgodnie z art. 28 
ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami starosta dokonuje wpisu do rejestru, za opłatą (...) i

13



wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. A zatem opłata ta powinna być wniesiona przed 
dokonaniem wpisu do rejestru i wydaniem zaświadczenia o jego dokonaniu.

5. Wymagane zapisy w rejestrze a złożony wniosek:
W prowadzonym rejestrze pod poz. 83 umieszczono zapisy zgodne ze złożonym wnioskiem, 
za wyjątkiem:
- pojazdu o nr rej. DSW 23UF, którego brak jest w rejestrze.
Dowód: akta kontroli str. 1136-1137

Ponieważ w rejestrze umieszcza się numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym 
prowadzona jest nauka jazdy, to nie wykazanie w rejestrze wszystkich zgłoszonych pojazdów 
stanowi naruszenie art. 28 ust. 7 w związku z art. 28 ust. 4 pkt 9 ustawy o kierujących 
pojazdami.

2) Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Kamiński -  pozycja w rejestrze - 84.
Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 2.04.2013 r.
Przedsiębiorca wnioskował o wpis w zakresie kat. B.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 16.04.2013 r.
W dniu 8 kwietnia 2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00840219. Zaświadczenie zostało odebrane w 
dniu 16 kwietnia 2013 r.

Dowód: akta kontroli str. 1151-1154, 1156-1170.

Stwierdzone uchybienie:
We wniosku o wpis do rejestru organ nie wypełnił następujących pozycji:

1. Kod terytorialny, 2.Data przyjęcia, 3.Nr w rejestrze.
Dowód: akta kontroli str. 1152

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Wniosek przedsiębiorcy nie zawiera:
- informacji o tytule prawnym do lokalu przy ul. Armii Krajowej 49 w Strzegomiu (adres 
ośrodka -biura -  pkt 5.1. wniosku), daty zawarcia, daty wygaśnięcia,
- informacji o lokalizacji sali wykładowej (pkt. 5.2 wniosku) -  wpisano jedynie nazwę ulicy, 
bez numeru,
- informacji o lokalizacji i wielkości placu manewrowego (pkt 7 wniosku),
Dowód: akta kontroli str. 1152-1153
Organ mimo niekompletnie wypełnionego wniosku wydał zaświadczenie o wpisaniu w/w 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców bez 
wezwania wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
W pkt 4 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że Starosta nie 
wzywał przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, gdyż (akta kontroli str. 46-50):
- informacja o tytule prawnym do lokalu wynika z aktu notarialnego dołączonego do wniosku,
- informacja o lokalizacji sali wykładowej wynika z dołączonej do wniosku umowy (w 
aktach rejestrowych przedsiębiorcy znajduje się umowa z dnia 1.03.2013 r. zawarta między 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 31, a Krzysztofem 
Kamińskim reprezentującym OSK Krzysztof Kamiński, dotycząca najmu sali w celu 
prowadzenia wykładów dla kandydatów na kierowców, znajdującej się w budynku szkoły
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oraz udostępnienie placu przy szkole, zawarta na czas określony od dnia 4.03.2013 r. do
31.12.2016 r. - akta kontroli str. 1155),
- informacja o lokalizacji placu manewrowego wynika z umowy dołączonej do wniosku (w 
aktach rejestrowych przedsiębiorcy znajduje się umowa z dnia 1.03.2013 r. zawarta między 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 31, a Krzysztofem 
Kamińskim reprezentującym OSK Krzysztof Kamiński, dotycząca najmu sali w celu 
prowadzenia wykładów dla kandydatów na kierowców, znajdującej się w budynku szkoły 
oraz udostępnienie placu przy szkole, zawarta na czas określony od dnia 4.03.2013 r. do
31.12.2016 r akta kontroli str. 1155).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ przedłożenie przez 
wnioskodawcę dodatkowych, niewymaganych przepisami prawa, dokumentów nie zwalania 
organu od wyegzekwowania od wnioskodawcy złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. Przedsiębiorca we wniosku nie wskazał lokalizacji placu manewrowego. Jak wynika z 
umowy zawartej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, przedsiębiorca 
dysponuje placem usytuowanym w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 31. W wydanym 
zaświadczeniu brak jest jednak informacji o tym miejscu wykonywania działalności, co 
powinno być wskazane w załączniku do zaświadczenia. Jest to niezgodne ze wzorem 
wniosku, o którym mowa w §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i 
nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu 
prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia 
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 
Dowód: akta kontroli str. 1151
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności 
jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 
t) ****)” z którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informacją do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku miejscu.” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).

3. Pomimo braku dowodu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru, organ zaświadczeniem z dnia 
8 kwietnia 2013 r. potwierdził, że do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców jest wpisany Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Kamiński. 
Zaświadczenie to zostało odebrane w dniu 16 kwietnia 2013 r. Przedsiębiorca uiścił 
wymaganą opłatę dopiero w dniu 16 kwietnia 2013 r. Stanowi na naruszenie art. 28 ust. 8 
ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 121-122, 1151
W pkt 5 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki nie wzywał przedsiębiorców do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru OSK o 
przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty, ponieważ przedsiębiorcy zobowiązali się do 
dostarczenia potwierdzenia dowodu uiszczenia opłaty przy odbiorze zaświadczenia.(...) W 
przypadku wpisu 00840219 oplata za wpis do rejestru OSK została dokonana w dniu odbioru
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zaświadczenia. (...) Żadne zaświadczenie o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia 
kierowców nie zostało wydane bez uiszczenia opłaty” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ zgodnie z art. 28 
ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami starosta dokonuje wpisu do rejestru, za opłatą (...) i 
wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. A zatem opłata ta powinna być wniesiona przed 
dokonaniem wpisu do rejestru i wydaniem zaświadczenia o jego dokonaniu.

4. Wymagane zapisy w rejestrze a złożony wniosek:
W prowadzonym rejestrze pod poz. 84 umieszczono zapisy zgodne ze złożonym wnioskiem, 
za wyjątkiem:
- brak w rejestrze pojazdu o nr rej. DSW AN56,
Dowód: akta kontroli str. 1152-1153, 1166-1167.
Ponieważ w rejestrze umieszcza się numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym 
prowadzona jest nauka jazdy, to nie wykazanie w rejestrze wszystkich zgłoszonych pojazdów, 
stanowi naruszenie art. 28 ust. 7 w związku z art. 28 ust. 4 pkt 9 ustawy o kierujących 
pojazdami.

3) Ośrodek Szkolenia Kierowców „DA-CAR” Łukasz Moszumański -  pozycja w rejestrze - 
85.
Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 29.05.2013 r.
Przedsiębiorca wnioskował o wpis w zakresie kat. B.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 4.06.2013 r.
W dniu 3 czerwca 2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00850219. Zaświadczenie zostało odebrane w 
dniu 4 czerwca 2013 r. W prowadzonym rejestrze dokonane zostały stosowne wpisy.

Dowód: akta kontroli str. 1171-1174, 119-120, 1175-1192.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Pomimo braku dowodu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru, organ zaświadczeniem z dnia 
3 czerwca 2013 r. potwierdził, że do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców jest wpisany Ośrodek Szkolenia Kierowców „DA-CAR” Łukasz 
Moszumański. Przedsiębiorca uiścił wymaganą opłatę dopiero w dniu 4.06.2013 r. Stanowi 
na naruszenie art. 28 ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 1171-1174, 119-120
W pkt 5 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki nie wzywał przedsiębiorców do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru OSK o 
przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty, ponieważ przedsiębiorcy zobowiązali się do 
dostarczenia potwierdzenia dowodu uiszczenia opłaty przy odbiorze zaświadczenia.(...) W 
przypadku wpisu 00850219 opłata za wpis do rejestru OSK została dokonana w dniu odbioru 
zaświadczenia. (...) Żadne zaświadczenie o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia 
kierowców nie zostało wydane bez uiszczenia opłaty” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ zgodnie z art. 28 
ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami starosta dokonuje wpisu do rejestru, za opłatą (...) i 
wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. A zatem opłata ta powinna być wniesiona przed 
dokonaniem wpisu do rejestru i wydaniem zaświadczenia o jego dokonaniu.

2. Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że będzie prowadził ośrodek pod adresem: 
Świebodzice, ul. Strzegomska 43 (adres ośrodka-biura), Świebodzice, ul. Parkowa 7 (sala

16



wykładowa) i że dysponuje placem manewrowym usytuowanym w Świebodzicach przy ul. 
Szosa Świdnicka. W wydanym zaświadczeniu z dnia 3 czerwca 2013 r. brak jest jednak 
informacji o wszystkich miejscach wykonywania działalności, co organ powinien wskazać w 
załączniku do tego zaświadczenia. Jest to niezgodne ze wzorem wniosku, o którym mowa w 
§5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego 
ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokość 
opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i 
opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez 
ośrodek szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str. 1171-1173
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności 
jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 
„ ****) ” z którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informację do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku m iejscu(akta  kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).

4) Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kursant” Rafał Fiołek -  pozycja w rejestrze - 86.
Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 19.09.2014 r.
Przedsiębiorca wnioskował o wpis w zakresie kat. B.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 23.09.2014 r.
W dniu 23 września 2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00860219. Zaświadczenie zostało odebrane w 
dniu 24.09.2014 r. W prowadzonym rejestrze dokonane zostały stosowne wpisy.

Dowód: akta kontroli str. 1203-1206, 1209-1223.

Stwierdzone nieprawidłowości:
Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że będzie prowadził ośrodek pod adresem: Świdnica, pl. 
Św. Małgorzaty 1-2 (adres ośrodka-biura i sali wykładowej), i że dysponuje placem 
manewrowym usytuowanym w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6. W wydanym 
zaświadczeniu brak jest jednak informacji o wszystkich miejscach wykonywania działalności, 
co organ powinien wskazać w załączniku do tego zaświadczenia. Jest to niezgodne ze 
wzorem wniosku, o którym mowa w §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i 
nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu 
prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia 
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 
Dowód: akta kontroli str. 1203-1205
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: Starosta  
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności
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jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 
,, ****)” ^ którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informację do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku miejscu.” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).
Zmiany w rejestrze na wniosek przedsiębiorcy -  rozszerzenia zakresu

Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy o kierujących pojazdami, przedsiębiorca może złożyć 
wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców. 
Przepisy ust. 2 - 8  stosuje się odpowiednio.

W kontrolowanym okresie do Starostwa Powiatowego w Świdnicy wpłynęły cztery wnioski o 
rozszerzenie zakresu prowadzonego szkolenia:

1) Ośrodek Szkolenia Kierowców „Żuraw” Paweł Żuraw, nr ewidencyjny 00340219

Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 11.04.2014 r.
Przedsiębiorca wnioskował o zmianę zakresu wpisu w zakresie kat. A l, A2, A.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 14.04.2014 r.
W dniu 16 kwietnia 2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00340219 w zakresie prawa jazdy kategorii A, 
A l, A2, B. Zaświadczenie zostało odebrane w dniu 29 kwietnia 2014 r. W prowadzonym 
rejestrze dokonane zostały stosowne wpisy. 

akta kontroli str. 117-118, 1256-1259, 1260-1270.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Wniosek przedsiębiorcy nie zawiera:
- określenia firmy przedsiębiorcy w brzmieniu jak ujętym dotychczas w rejestrze (pkt 1 

wniosku),
- numeru REGON (pkt 1.2. wniosku), choć z dotychczas umieszczonych danych w rejestrze

wynika, że taki numer przedsiębiorca miał nadany,
- informacji o tytule prawnym do lokalu przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, daty zawarcia,

daty wygaśnięcia, (adres ośrodka -biura-pkt 5.1., sala wykładowa -  pkt. 5.2. wniosku),
- informacji o lokalizacji i wielkości placu manewrowego (pkt 7 wniosku),
Dowód: akta kontroli str. 1257-1258, 1260
Organ mimo niekompletnie wypełnionego wniosku wydał zaświadczenie o wpisaniu w/w 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców bez 
wezwania wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
Przedsiębiorca w pkt. 1 wniosku wskazał nazwę firmy jako: Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Żuraw. W wydanym zaświadczeniu z dnia 16 kwietnia 2014 r. organ wskazał natomiast firmę 
przedsiębiorcy jako: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Żuraw” Paweł Żuraw. W pkt 9 
wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że „w zaświadczeniu
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KD.5440.26.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. wpisano firmę przedsiębiorcy „Ośrodek 
Szkolenia Kierowców ŻURAW Paweł Żuraw”, ponieważ firma pod taką nazwą została 
wpisana do ewidencji OSK ’ (akta kontroli str. 46-50).
Przedsiębiorca w pkt. 1.2 wniosku nie wskazał numeru REGON. W pkt 9 wyjaśnień z dnia 14 
stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że „Starosta nie wyjaśniał braku numeru 
REGON we wniosku, ponieważ był on już znany Staroście z wniosku o wpis do ewidencji 
OSK. Numer REGONjest także dostępny we wpisie do C E i D G (akta kontroli str. 46-50), 
Przedsiębiorca we wniosku nie wskazał informacji o tytule prawnym do lokalu przy ul. Rynek 
39-40 w Świdnicy, daty zawarcia, daty wygaśnięcia, (adres ośrodka -biura -  pkt 5.1., sala 
wykładowa -  pkt. 5.2. wniosku). W pkt 6 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta 
Świdnicki wskazał, że Starosta Świdnicki nie wzywał przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, 
gdyż {akta kontroli str.46-50):
- informacja o tytule prawnym do lokalu, daty zawarcia, daty wygaśnięcia wynika z umowy 
dołączonej do wniosku (w aktach rejestrowych przedsiębiorcy znajduje się umowa z dnia 
2.11.2005 r. zawarta między Miejskim Zarządem Nieruchomości w Świdnica, a Ośrodkiem 
Szkolenia Kierowców „Żuraw” Paweł Żuraw, dotycząca najmu lokalu, znajdującego się w 
budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, zawarta na czas nieokreślony -  akta kontroli str. 
1271-1276).
Przedsiębiorca we wniosku nie wskazał lokalizacji i wielkości placu manewrowego. W pkt 6 
wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że Starosta nie wzywał 
przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, gdyż {akta kontroli str.46-50):
- informacja o lokalizacji i wielkości placu manewrowego wynika z umowy dołączonej do 
wniosku (w aktach rejestrowych przedsiębiorcy znajduje się umowa z dnia 1.01.2005 r. 
zawarta z PUHiP „ŚFUP~SERVIS” Sp. z o.o. w Świdnicy, dotycząca najmu utwardzonego 
placu o pow. 1200 m2 w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 30. -  akta kontroli str. 1277-1278). 
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ przedłożenie przez 
wnioskodawcę dodatkowych, niewymaganych przepisami prawa, dokumentów, jak również 
posiadanie przez organ danych przedsiębiorcy, nie zwalania organu od wyegzekwowania od 
wnioskodawcy złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

2) Ośrodek Szkolenia Kierowców CENTAUR 2 Łukasz Uhryn -  nr ewidencyjny 00830219. 
Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 11.03.2014 r.
Przedsiębiorca wnioskował o zmianę zakresu wpisu w zakresie kat. A, BE.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 11.03.2014 r.
W dniu 17 marca 2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00830219. Zaświadczenie zostało odebrane w 
dniu 28 marca 2014 r.

Dowód: akta kontroli str. 123-124, 1110.-1113

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Wniosek przedsiębiorcy nie zawiera:
- informacji o dacie wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu przy ul. Armii Krajowej 7/1 w 
Świdnicy (adres ośrodka -biura -  pkt 5.1. wniosku),
Dowód: akta kontroli str. 1111-1112
Organ mimo niekompletnie wypełnionego wniosku wydał zaświadczenie o wpisaniu w/w 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców bez 
wezwania wnioskodawcy do j ego uzupełnienia.



2.Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że będzie prowadził ośrodek pod adresem: Świdnica, 
ul. Armii Krajowej 7/1 (adres ośrodka biura i sali wykładowej) i że dysponuje placami 
manewrowymi usytuowanymi w Wałbrzychu przy ul. Batorego 82 oraz w Świdnicy przy ul. 
Armii Krajowej (cz. działki 4/49). W wydanym zaświadczeniu brak jest jednak informacji o 
tych miejscach wykonywania działalności (tj. Wałbrzych, ul. Batorego 82 i Świdnica ul. 
Armii Krajowej), co powinno być wskazane w załączniku do zaświadczenia. Jest to 
niezgodne ze wzorem wniosku, o którym mowa w §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego 
podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia 
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 
Dowód: akta kontroli str.1110-1112
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności 
jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 

****)” z którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informację do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku miejscu.” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).

3. Wymagane zapisy w rejestrze a złożony wniosek:
W prowadzonym rejestrze pod poz. 83 umieszczono zapisy zgodne ze złożonym wnioskiem, 
za wyjątkiem:
- adresu placu manewrowego; we wniosku wskazano Świdnica, ul. Armii Krajowej 
(cz.działki 4/49 obręb 5), w rejestrze widnieje Świdnica, ul. Armii Krajowej 7 m 1,
Dowód: akta kontroli str. 1111-1112, 1133
- niewłaściwie wypełniono dane przyczepy Brenderup, nie wpisano nr rejestracyjnego 
Dowód: akta kontroli str. 1111-1112, 1136
- nie wpisano do rejestru instruktora Dariusz Garlicki 
Dowód: akta kontroli str.125-128, 1111-1112.
Wykazywanie w rejestrze: niezgłoszonych przez przedsiębiorcę instruktorów, błędnych 
danych o adresie placu manewrowego, błędnych danych o pojazdach stanowi naruszenie art. 
28 ust. 7 w związku z art. 28 ust. 4 pkt 6, 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami.

3) Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Piotr Kaczmarczyk, nr ewidencyjny 00550219

Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 1.09.2014 r.
Przedsiębiorca wnioskował o zmianę zakresu wpisu w zakresie kat. A2.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 1.09.2014 r.
W dniu 8 września 2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00550219 w zakresie prawa jazdy kategorii A,
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A l, A2, B. Zaświadczenie zostało odebrane w dniu 9.09.2014 r. W prowadzonym rejestrze 
dokonane zostały stosowne wpisy.

Dowód: akta kontroli str. 1279-1282

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Wniosek przedsiębiorcy nie zawiera:
- określenia firmy przedsiębiorcy w brzmieniu jak ujętym dotychczas w rejestrze (pkt 1

wniosku),
- numeru REGON (pkt 1.2. wniosku), choć z dotychczas umieszczonych danych w rejestrze

wynika, że taki numer przedsiębiorca miał nadany,
- dotychczasowego numeru z rejestru przedsiębiorców, nadanego przez Starostę (pkt 3 

wniosku),
- informacji o tytule prawnym do lokalu przy ul. Czereśniowej 1 w Świdnicy, daty zawarcia, 
daty wygaśnięcia, (adres ośrodka -biura -  pkt 5.1.),
- informacji o wielkości placu manewrowego (pkt 7 wniosku),
Dowód: akta kontroli str. 1280-1281
Organ mimo niekompletnie wypełnionego wniosku wydał zaświadczenie o wpisaniu w/w 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców bez 
wezwania wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
Przedsiębiorca w pkt. 1 wniosku wskazał nazwę firmy jako: OSK DRIVER. W wydanym 
zaświadczeniu z dnia 8 września 2014 r. organ wskazał natomiast firmę przedsiębiorcy jako: 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Piotr Kaczmarczyk. W pkt 9 wyjaśnień z dnia 14 
stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że w zaświadczeniu KD.5440.436.2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. wpisano firmę przedsiębiorcy Ośrodek Szkolenia Kierowców 
„DRIVER” Piotr Kaczmarczyk, ponieważ firma pod taką nazwą została wpisana do rejestru 
OSK (akta kontroli str. 46-50). W prowadzonym rejestrze pod poz. 55 figuruje nazwa 
przedsiębiorcy jak wskazana w zaświadczeniu (akta kontroli str. 1283).
Przedsiębiorca w pkt. 1.2 wniosku nie wskazał numeru REGON. W pkt 9 wyjaśnień z dnia 14 
stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że Starosta nie wyjaśniał braku numeru 
REGON we wniosku, ponieważ był on już znany Staroście z wniosku o wpis do rejestru 
OSK. Numer REGON jest także dostępny we wpisie do CEiDG. (akta kontroli str.46-50). W 
prowadzonym rejestrze pod poz. 55 umieszczony jest ten numer (020804421) (akta kontroli 
str. 1283).
Przedsiębiorca w pkt. 3 wniosku nie wskazał numeru, pod którym jest wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących osk. W pkt 6 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. 
Wicestarosta Świdnicki wskazał, że Starosta nie wzywał przedsiębiorcy do uzupełnienia 
wniosku, ponieważ informacja o nadanym numerze w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzących OSK wynika z posiadanej dokumentacji. W prowadzonym rejestrze pod poz. 
55 umieszczony jest ten numer (00550219) - akta kontroli str. 1283
Przedsiębiorca we wniosku nie wskazał informacji o tytule prawnym do lokalu przy ul. 
Czereśniowej 1 w Świdnicy, daty zawarcia, daty wygaśnięcia, (adres ośrodka -biura -  pkt 
5.1.). W pkt 6 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że 
Starosta nie wzywał przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, gdyż (akia kontroli str. 46-50):
- informacja o tytule prawnym do lokalu, daty zawarcia, daty wygaśnięcia wynika z umowy 
dołączonej do wniosku.
Przedsiębiorca we wniosku nie wskazał rozmiaru placu manewrowego. W pkt 6 wyjaśnień z 
dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że Starosta nie wzywał 
przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, gdyż (akta kontroli str. 46-50):
- plac manewrowy wynajmowany jest od OSK zarejestrowanego pod numerem 00340219, a 
zatem wielkość tego placu jest taka sama jak ma ośrodek 00340219 (w aktach rejestrowych
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przedsiębiorcy znajduje się umowa z dnia 25.08.2014 r. zawarta między Ośrodkiem Szkolenia 
Kierowców „Żuraw” a Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Driver”, dotycząca najmu placu 
manewrowego, znajdującego się na ul. Kliczkowskiej w Świdnicy, zawarta na okres 
1.09.2014-31.12.2014. - akta kontroli str.1294).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ przedłożenie przez 
wnioskodawcę dodatkowych, niewymaganych przepisami prawa, dokumentów, jak również 
posiadanie przez organ danych przedsiębiorcy, nie zwalania organu od wyegzekwowania od 
wnioskodawcy złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że będzie prowadził ośrodek pod adresem: Świdnica, 
ul. Czereśniowa 1 (adres ośrodka biura), Świdnica, ul. Rynek 39-40 (adres sali wykładowej) i 
że dysponuje placem manewrowym usytuowanym w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej. W 
wydanym zaświadczeniu brak jest jednak informacji o wszystkich miejscach wykonywania 
działalności (tj. Świdnica, ul. Rynek 39-40 i Świdnica, ul. Kliczkowska), co powinno być 
wskazane w załączniku do zaświadczenia. Jest to niezgodne ze wzorem wniosku, o którym 
mowa w §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru 
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz 
wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych 
wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str. 1279-1281.
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności 
jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 
„ ****)” z którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informację do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku miejscu.” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).

4) Ośrodek Szkolenia Kierowców „AS” Artur Smyka, nr ewidencyjny 00500219

Wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 11.03.2014 r.
Przedsiębiorca wnioskował o zmianę zakresu wpisu w zakresie kat. AM, A l, A2.
W aktach przedsiębiorcy znajduje się dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru w 
wysokości 500 zł, dokonanej w dniu 11.03.2014 r.
W dniu 14 marca 2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz, 
podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00500219 w zakresie prawa jazdy kategorii 
AM, A l, A2, A, B, B+E, C, C+E. Zaświadczenie zostało odebrane 17 marca 2014 r. 
W prowadzonym rejestrze dokonane zostały stosowne wpisy.

Dowód: akta kontroli str. 115-116, 1224-1227

Stwierdzone nieprawidłowości:
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1. Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że będzie prowadził ośrodek pod adresem: 
Goczałków, ul. Strzegomska 45A/4 (adres siedziby i adres ośrodka -  biura), Strzegom, ul. 
Bankowa 13 (adres sali wykładowej), i że dysponuje placem manewrowym usytuowanym w 
Jaworze, ul. Kuziennicza. W wydanym zaświadczeniu brak jest jednak informacji o 
wszystkich miejscach wykonywania działalności (tj. Strzegom, ul. Bankowa 13 i Jawor, ul. 
Kuziennicza), co powinno być wskazane w załączniku do zaświadczenia. Jest to niezgodne ze 
wzorem wniosku, o którym mowa w §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i 
nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu 
prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia 
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 
Dowód: akta kontroli str. 1224-1226
W pkt 7 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że: „Starosta 
Świdnicki wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji OSK nie wykazał wszystkich miejsc 
wykonywania działalności ponieważ uznał, że jedynym miejscem wykonywania działalności 
jest adres ośrodka wpisany we wniosku w punkcie B, pkt 5.1. W punkcie B widnieje odnośnik 
,, ****) ” z którego wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w 
kilku miejscach załącza dodatkową informację do wniosku. Jeżeli więc żaden przedsiębiorca 
nie wskazał tego we wniosku to uznano, że prowadzi ośrodek tylko w jednym, wskazanym we 
wniosku miejscu.” (akta kontroli str. 46-50).
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne, ponieważ w wydawanym 
zaświadczeniu organ powinien wskazać adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, a w przypadku wykonywania działalności także w innym miejscu, niż wskazane 
wyżej, powinien te miejsca wskazać w załączniku do zaświadczenia (zgodnie z objaśnieniami 
zawartymi we wzorze zaświadczenia).

Uwaga kontrolujących;
W aktach rejestrowych przedsiębiorcy brak jest informacji dla Starosty Jaworskiego, że 
przedsiębiorca został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców, i że plac manewrowy zlokalizowany jest w Jaworze przy ul. Kuzienniczej.
W pkt 13 wyjaśnień z dnia 14 stycznia 2015 r. Wicestarosta Świdnicki wskazał, że plac 
manewrowy tego ośrodka znajduje się na terenie powiatu jaworskiego, jednak fakt ten 
zaistniał jeszcze przed wejściem w/w ustawy (akta kontroli str. 46-50).

Zmiany danych w rejestrze (zmiany inne niż na podstawie wniosków o rozszerzenie zakresu 
działalności)

W czasie kontroli przekazano kontrolerom jako wnioski, składane przez przedsiębiorcę, na 
podstawie których dokonywano wpisu danych do rejestru /zmian danych wpisanych do 
rejestru:
- 4 wnioski przedsiębiorców o wpis do rejestru (omówione na str. 11-17 niniejszego 
dokumentu),
- 4 wnioski przedsiębiorców o rozszerzenie zakresu działalności (omówione na str. 18-23 
niniejszego dokumentu),
- pismo z dnia 5 listopada 2013 r. i pismo z dnia 11 lutego 2014 r. Ośrodka Szkolenia 
Kierowców D A-C AR Łukasz Moszumański, dotyczące zmiany siedziby firmy / lokalizacji 
biura (akta kontroli str. 1172-1173, 1199-1201).
Przekazano kontrolerom również wydruk kart z systemu „Portal Starosty”, w tym karty z 
zakładki „Pojazdy”, „Instruktorzy”, „Place manewrowe” przedsiębiorców zarejestrowanych 
pod numerami: 00340219, 00500219, 00550219, 00830219, 00840219, 00850219, 00860219.
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Na pytanie kontrolerów, czy w okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy prowadzący osk 
informowali Starostę o zmianach danych wpisanych do rejestru? (informacje inne niż w 
składanych wnioskach o rozszerzenie zakresu działalności), a jeżeli tak, to poproszono o 
przesłanie uwierzytelnionych kopii tych informacji wraz z wydrukiem odpowiednich kart z 
systemu „Portal Starosty” (akta kontroli str.40-44), Wicestarosta Świdnicki w pkt 8 wyjaśnień 
z dnia 14 stycznia 2015 r. wskazał, że „W okresie objętym kontrolą nie było innych zmian 
poza przekazanymi w czasie kontroli” (akta kontroli str. 46-50).

1) Ośrodek Szkolenia Kierowców CENTAUR 2 Łukasz Uhryn -  pozycja w rejestrze - 83. 

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W poz. 83 rejestru wykazano, oprócz danych zawartych w przedstawionych kontrolerom 
wniosków przedsiębiorcy (wniosek z dn. 07.02.2013, wniosek z dn. 10.03.2014), również 
następujące dane:
- pojazd o nr rej. DSW R370 (wskazana data zgłoszenia 17.02.2013),
Dowód: akta kontroli str. 1137,
- pojazd o nr rej. WS 66953 (wskazana data zgłoszenia 17.09.2013),
Dowód: akta kontroli str.1137,
- pojazd o nr rej. DSW 09730 (wskazana data zgłoszenia 15.05.2013),
Dowód: akta kontroli str. 1137,
- pojazd o nr rej. DDZ 17C9 (wskazana data zgłoszenia 25.04.2014),
Dowód: akta kontroli str. 1136,
- instruktor Ryszard Majewski (wskazana data zgłoszenia 15.10.2013),
Dowód: akta kontroli str. 126,
- instruktor Dominika Uhryn (wskazana data zgłoszenia 01.03.2013),
Dowód: akta kontroli str. 126,
- instruktor Jarosław Słowik (wskazana data zgłoszenia 02.06.2014),
Dowód: akta kontroli str. 125,
nie ujęte w żadnym z ww. wniosków.
Wykazywanie w rejestrze zarówno pojazdów jak i instruktorów, niezgłoszonych przez 
przedsiębiorcę, stanowi naruszenie art. 28 ust. 7 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy o 
kierujących pojazdami.

2) Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Kamiński -  pozycja w rejestrze - 84.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W poz. 84 rejestru wykazano, oprócz danych zawartych w przedstawionym kontrolerom 
wniosku przedsiębiorcy (wniosek z dn. 02.04.2013), również następujące dane:
- pojazd o nr rej. DSW EF60 (z datą zgłoszenia 6.02.2014),
Dowód: akta kontroli str. 1166,
którego nie wskazano w ww. wniosku.
Wykazywanie w rejestrze zarówno pojazdów, niezgłoszonych przez przedsiębiorcę, stanowi 
naruszenie art. 28 ust. 7 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

3) Ośrodek Szkolenia Kierowców „DA-CAR” Łukasz Moszumański -  pozycja w rejestrze - 
85.

W dniu 6 listopada 2013 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo przedsiębiorcy 
zawiadamiające o zmianie siedziby firmy / lokalizacji biura z dotychczasowej ul. 
Strzegomska 43 na ul. Parkowa 7 w Świebodzicach. Do pisma załączono m.in. umowę najmu 
z dn. 5.11.2013 r. (akta kontroli str.1199-1200).
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W prowadzonym rejestrze dokonane zostały stosowne wpisy (akta kontroli str.1177, 1179- 
1181).

W dniu 11 lutego 2014 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo przedsiębiorcy o 
wydanie nowego zaświadczenia o wpisie do rejestru OSK, spowodowane zmianą siedziby 
(akta kontroli str.1201).
W dniu 12 lutego 2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00850219, wskazując w tym zaświadczeniu nowy 
adres siedziby przedsiębiorcy oraz nową lokalizację biura (akta kontroli str.1202).

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W wydanym zaświadczeniu z dnia 12 lutego 2014 r. brak jest informacji o wszystkich 
miejscach wykonywania działalności, co organ powinien wskazać w załączniku do tego 
zaświadczenia. Jest to niezgodne ze wzorem wniosku, o którym mowa w §5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka 
szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za 
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za 
wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek 
szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str.1202

2. W poz. 85 rejestru wykazano, oprócz danych zawartych w przedstawionych kontrolerom 
wniosków / pism przedsiębiorcy (wniosek z dn. 29.05.2013, pismo z dn. 5.11.2013, pismo z 
dn. 11.02.2014), również następujące dane:
- pojazd o nr rej. DSW 34871 (wskazana data zgłoszenia 25.06.2013),
Dowód: akta kontroli str. 1186-1187
- plac manewrowy zlokalizowany Świebodzicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (wskazana 
data zgłoszenia 6.01.2014),
Dowód: akta kontroli str. 1183,
nie ujęte w żadnym z żadnym z ww. wniosków / pism.

Wykazywanie w rejestrze zarówno pojazdów jak i miejsc wykonywania działalności, 
niezgłoszonych przez przedsiębiorcę, stanowi naruszenie art. 28 ust. 7 w związku z art. 28 ust. 
4 ustawy o kierujących pojazdami.

Wykreślenia z rejestru na wniosek przedsiębiorcy

W kontrolowanym okresie wykreślono z rejestru 14 przedsiębiorców:

1) Ośrodek Szkolenia Kierowców „AutoR” nr 00450219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 28 stycznia 2013 r. W dniu
28.01.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.3.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został odebrany w 
dniu 30.01.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 30.01.2013r.
(akta kontroli str. 1095-1100, 1296-1298)

2) Ośrodek Szkolenia Kierowców Olgierd Krzywda nr 00690219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 28 stycznia 2013 r. W dniu
30.01.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale
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Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.4.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został odebrany w 
dniu 01.02.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 30.01.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1299-1301)

3) Szkoła Nauki Jazdy „Dziedzic” Andrzej Dziedzic nr 00590219.
Wniosek od przedsiębiorcy informujący o zamknięciu szkoły wpłynął w dniu 31 stycznia 
2013 r. W dniu 01.02.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał 
decyzję sygn. KD.5440.5.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został 
odebrany w dniu 04.02.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 01.02.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1302-1304)

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Kierowców „Prymus” s.c. Adam Dudek, Andrzej 
Olszówka nr 00310219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 1 marca 2013 r. W dniu
05.03.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.11.2013 o wykreśleniu przedsiębiorców z rejestru. Wysłana korespondencja, 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, została zwrócona przez Pocztę 
Polską z uwagi na nie podjęcie jej w terminie przez odbiorcę. W rejestrze umieszczono 
datę skreślenia 05.03.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1305-1309)

5) Ośrodek Szkolenia Kierowców „Belfer” Janusz Brzeziński nr 00610219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 25 kwietnia 2013 r. W dniu
29.04.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.27.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został odebrany w 
dniu 06.05.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 29.04.2013r.
(akta kontroli str. 1095-1100, 1310-1312)

6) Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zebra” Adam Fryc nr 00720219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 14 maja 2013 r. W dniu
15.05.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.33.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został odebrany w 
dniu 12.06.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 15.05.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1313-1314)

7) Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto” Dariusz Oliwa nr 00600219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 27 maja 2013 r. W dniu
29.05.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.35.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został odebrany w 
dniu 03.06.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 29.05.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1315-1317)

8) Ośrodek Szkolenia Kierowców Kazimierz Banasik nr 00170219.
Wniosek od przedsiębiorcy o wykreślenie wpłynął w dniu 11 września 2013 r. W dniu
13.09.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w Wydziale
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Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał decyzję sygn. 
KD.5440.61.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument został odebrany w 
dniu 17.09.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 13.09.2013r.
(akta kontroli str. 1095-1100, 1318-1320)

9) Ośrodek Szkolenia Kierowców Paulina Kamińska nr 00680219.
Wniosek od przedsiębiorcy informujący o likwidacji ośrodka wpłynął w dniu 14 czerwca
2013 r. W dniu 17.06.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał 
decyzję sygn. KD.5440.45.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument 
został odebrany w dniu 19.06.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 
17.06.2013r.
(akta kontroli str. 1095-1100, 1321-1322)

10) Szkoła Jazdy WRC Paweł Krysiak nr 00620219.
Wniosek od przedsiębiorcy informujący o zamknięciu działalności wpłynął w dniu 07 
października 2013 r. W dniu 09.10.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  
Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej 
Rainsz) wydał decyzję sygn. KD.5440.69.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. 
Dokument został odebrany w dniu 11.10.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 
09.10.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1324-1326)

11) Ośrodek Szkolenia Kierowców „AS” Antoni Skowronek nr 00740219.
Wniosek od przedsiębiorcy informujący o zamknięciu działalności wpłynął w dniu 17 
grudnia 2013 r. W dniu 19.12.2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał 
decyzję sygn. KD.5440.90.2013 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument 
został odebrany w dniu 24.12.2013 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 
19.12.2013r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1327-1329)

12) Szkoła Jazdy „CENTAUR” Jerzy Ratajczak nr 00190219.
Wniosek od przedsiębiorcy informujący o zamknięciu działalności wpłynął w dniu 10 
marca 2014 r. W dniu 11.03.2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał 
decyzję sygn. KD.5440.13.2014 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument 
został odebrany w dniu 13.03.2014 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia
11.03.2014r.
(akta kontroli str.1095-1100, 1330-1332)

13) Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAD” Krzysztof Madetko nr 00230219.
Wniosek od przedsiębiorcy informujący o likwidacji ośrodka wpłynął w dniu 16 maja
2014 r. W dniu 19.05.2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał 
decyzję sygn. KD.5440.22.2014 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Dokument 
został odebrany w dniu 23.05.2014 r. W rejestrze umieszczono datę skreślenia 
19.05.2014r.
(akta kontroli str. 1095-1100, 1333-1335)

14) Ośrodek Szkolenia Kierowców „KURSANT” Dorota Niemczyk nr 00400219.
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Wniosek od przedsiębiorcy informujący o zamknięciu działalności wpłynął w dniu 19 
września 2014 r. W dniu 23.09.2014 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Podinspektor 
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Bartłomiej Rainsz) wydał 
decyzję sygn. KD.5440.44.2014 o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. Wysłana 
korespondencja, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, została 
zwrócona przez Pocztę Polską z uwagi na nie podjęcie jej w terminie przez odbiorcę. W 
rejestrze umieszczono datę skreślenia 23.09.2014r.
(akta kontroli str, 1095-1100, 1336-1338)

Inne stwierdzone nieprawidłowości (dot. pkt.1-14):
Zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek. Przepis 
nie daje podstaw do wydania w takim przypadku decyzji administracyjnej. Wykreślenie z 
rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy nie wymaga decyzji 
administracyjnej, a jedynie zawiadomienia o tym fakcie danego przedsiębiorcy (zob. Konrad 
Kohutek, Komentarz do art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, LEX 2005; 
Ewa Przeszło, Komentarz do art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ABC 
2007).
Dowód: akta kontroli str. 1296, 1299, 1302, 1305, 1310, 1313, 1315, 1318, 1321, 1324, 1327, 1330, 1333, 1336. 

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru

Zgodnie z art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w 
przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 
działalności gospodarczej objętej wpisem; 2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru 
działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust.l, w okresie 3 lat 
poprzedzających złożenie wniosku.
Zgodnie z pkt. 12 wyjaśnień złożonych w dniu 14 stycznia 2015 r. przez Wicestarostę 
Świdnickiego, w okresie objętym kontrolą Starosta Świdnicki, w drodze decyzji 
administracyjnej, nie odmawiał wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str. 46-50.

Wypełnienie obowiązku wydania poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, ośrodek szkolenia kierowców może 
wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie 
dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D.
W okresie objętym kontrolą Starosta Świdnicki nie wydał żadnego poświadczenia o 
spełnieniu przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań.

Dokonywanie ponownego wpisu przedsiębiorcy do rejestru, któremu organ rejestrowy yyydał 
zakaz prowadzenia działalności w zakresie ośrodka szkolenia kierowców

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca, którego 
wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w 
tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 
wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust.l.
Decyzją z dnia 22 marca 2010 r. Nr KD.5517.1-04/10 Starosta Świdnicki zakazał 
prowadzenia przez przedsiębiorcę Krzysztofa Kamińskiego ośrodka szkolenia kierowców i
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(

wykreślił z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki 
szkolenia kierowców wpis: Ośrodek Szkolenia Kierowców -  Krzysztof Kamiński, wpisanego 
do rejestru działalności regulowanej w dniu 15.10.2004 r. pod numerem 00070219.
(akta kontroli: str. 1095, 1149)
W dniu 2.04.2013 r. do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Krzysztofa Kamińskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof 
Kamiński, o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
W dniu 8 kwietnia 2013 r. Starosta Świdnicki (z up. Starosty -  Bartłomiej Rainsz) wydał 
zaświadczenie o wpisaniu w/w przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00840219 (szczegóły dokonania wpisu 
omówiono na str. 14-16 niniejszego dokumentu).

Dokonanie korekty dotychczasowych numerów ewidencyjnych i wydanie zaświadczeń

Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru 
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz 
wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych 
wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców „W przypadku, gdy numery ewidencyjne 
nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie rozporządzenia nie są zgodne z wzorem 
określonym w niniejszym rozporządzeniu, właściwy organ z urzędu nadaje przedsiębiorcom 
właściwe numery zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz wydaje odpowiednie 
zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu”.
Wszystkie numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie ww. 
rozporządzenia są zgodne z wzorem określonym w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zakres (temat) IV: Prowadzenie ewidencji instruktorów. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Starostę Świdnickiego ww. zagadnienia oceniam pozytywnie 
z nieprawidłowościami

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, ewidencję instruktorów 
prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu 
opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8;

2) nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;
3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy 

osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego 

naruszenia przepisów w zakresie szkolenia -  w okresie, o którym mowa w art. 
46 ust. 5.

Kontroli poddano:
- 4 wnioski o wpis do ewidencji instruktorów,
Dowód: akta kontroli str. 1035-1092.
- 13 spraw dotyczących wykreślenia z ewidencji instruktorów, w przypadkach określonych w 
art. 46 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o kierujących pojazdami.
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Dowód: akta kontroli str. 954-1010.

Wypełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji instruktorów

Starosta Powiatu Świdnickiego prowadzi ewidencję instruktorów w formie elektronicznej, za 
pomocą programu (portalu) informatycznego „Portal Starosty”.
Dowód: akta kontroli str. 949-953 (przykładowy wydruk z Portalu Starosty).

Prowadzenie ewidencji instruktorów zawierających wszystkie dane przewidziane w 
przepisach prawa

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, w ewidencji instruktorów umieszcza 
się następujące dane instruktora:

1) numer ewidencyj ny;
2) imię i nazwisko;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL -  serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 
dokument;

4) adres zamieszkania;
5) wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje 

uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenia, oraz daty ich uzyskania;
6) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego 

podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;
7) datę ważności legitymacji.

W prowadzonej przez Starostę Powiatu Świdnickiego ewidencji instruktorów istnieją rubryki 
przeznaczone do wypełniania danymi, o których mowa we wskazanym wyżej przepisie.
Dowód: akta kontroli str. 949-953 (przykładowy wydruk z Portalu Starosty).

Wypełnienie obowiązku prawidłowego dokonania wpisu (rozszerzenia uprawnień) do 
ewidencji

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, instruktorem jest osoba, 
która:

1) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat -  dotyczy instruktorów osób 

ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy 
uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii 
A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat -  dotyczy instruktorów osób 
ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 
ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa 
jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C l, Cl+E, C, C+E, D l, Dl+E, D lub D+E odpowiednio do 
zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- 
letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B -  
dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do 
kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia 
o jedną z wymienionych kategorii,
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d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat -  dotyczy instruktorów osób 
ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy 
uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii 

T;2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na 
kierowanie tramwajem -  dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie 
uprawnienia do kierowania tramwajem;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania czynności instruktora;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych 
do wykonywania czynności instruktora;

5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada 
zaświadczenie o jego ukończeniu -  dotyczy instruktorów osób ubiegających się o 
uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją 
powołaną przez wojewodę;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu 

innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

W okresie poddanym kontroli, Starosta Powiatu Świdnickiego wpisał do prowadzonej 
ewidencji 4 osoby: (sprawy nr KD.5441.128.2014, KD.5441.130.2014, KD.5441.131.2014 
oraz nr w ewidencji DSW-0231).
Dowód: akta kontroli str. 1035-1092.

W sprawach o nr KD.5441.131.2014, KD.5441.130.2014 oraz KD.5441.128.2014 dokonano 
wpisu na podstawie wniosku zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat 
oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia 
członków komisji.
Do wszystkich wskazanych wyżej wniosków dołączono dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 33 ust.l ustawy o kierujących pojazdami.
W ww. przypadkach Starosta Powiatu Świdnickiego dokonywał wpisu do ewidencji 
instruktorów w drodze decyzji administracyjnej.
Dowód: akta kontroli str. 1050-1092.

Inne stwierdzone nieprawidłowości (dotyczy dokonania wpisu do ewidencji instruktorów):
1. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów (dotyczy nr w ewidencji DSW-0231) na 
podstawie nieobowiązujących już w tej dacie przepisów prawa (tj. art. 106 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 
późn. zm.).
Dowód: akta kontroli str. 1035-1036.
W dniu dokonania wpisu do ewidencji instruktorów, tj. 4 lutego 2013 r., podstawą do 
dokonania wpisu do wspomnianej ewidencji był już art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących 
pojazdami.
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2. Wskazanie w treści decyzji daty dokonania wpisu do ewidencji instruktorów (dotyczy 
spraw nr: KD.5441.128.2014, KD.5441.130.2014, KD.5441.131.2014).
Dowód: akta kontroli str. 1050, 1067 i 1080.
Wyżej opisane działania Starosty Powiatu Świdnickiego są nieprawidłowe, ponieważ 
wskazywanie w treści decyzji administracyjnej -  w ww. przypadkach -  konkretnej daty 
wpisania do ewidencji instruktorów, a zatem faktyczne dokonanie takiego wpisu, nastąpiło 
przed dniem wejścia takiej decyzji do obrotu prawnego.

Wypełnienie obowiązku prawidłowego dokonania wykreślenia z ewidencji w przypadkach 
określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o kierujących pojazdami

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami, starosta skreśla 
instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku:

1) niespełnienia przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 
pkt 1-8;

2) nieprzedłużenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadkach określonych wyżej starosta zobowiązany jest do wydania decyzji 
administracyjnej (art. 46 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami).

W okresie objętym kontrolą Starosta Powiatu Świdnickiego wykreślił z ewidencji 
instruktorów 13 osób (wszystkie wykreślenia z powodu nieprzedłożenia zaświadczenia 
potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego). Powyższe dotyczy 
spraw nr: KD.5441.21.2014, KD.5441.20.2014, KD.5441.19.2014, KD.5441.17.2014, 
KD.5441.16.2014, KD.5441.15.2014, KD.5441.14.2014, KD.5441.13.2014, KD.5441.8.2014, 
KD.5441.7.2014, KD.5441.6.2014, KD.5441.4.2014 i KD.5441.3.2014.
Dowód: akta kontroli str. 954-1010.

We wszystkich ww. sprawach Starosta Powiatu Świdnickiego dokonał skreślenia z ewidencji 
instruktorów w drodze decyzji administracyjnej.
Wszystkie poddane kontroli decyzje administracyjne zawierają elementy, o których mowa w 
art. 107 ustawy -  Kodeks postępowania administracyjnego.
Dowód: akta kontroli str. 954, 958, 962, 966, 970, 975, 981, 985, 989, 993, 997, 1001, 1005.

Wypełnienie obowiązku dokonania wpisu z urzędu w prowadzonej ewidencji instruktorów 
uprawnień do szkolenia w zakresie prawa jazdy określonej kategorii, w sposób określony w 
art. 33 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami, starosta, wpisując osobę do 
ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) A -  wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy 
kategorii AM, Al i A2;

2) B, C lub D -  wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie 
prawa jazdy kategorii BI, Cl lub Dl;

3) C+E lub D+E -  wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy 
kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii Cl+E lub Dl+E;

4) B+E, C+E lub D+E -  wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa 
jazdy kategorii T;
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5) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz 
prawo jazdy kategorii D+E -  wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie 
prawa jazdy kategorii D+E.

Wyżej wskazany przepis stosuje się także w przypadku osób wpisanych do ewidencji 
instruktorów w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o 
kierujących pojazdami (art. 6 tejże ustawy).

We wszystkich sprawach poddanych kontroli (4 wnioski o wpis do ewidencji instruktorów) 
Starosta Powiatu Świdnickiego dokonał z urzędu wpisu w ewidencji instruktorów, zgodnie z 
regulacją zawartą w ww. przepisach.
Dowód: akta kontroli str. 868, 880, 887 i 946.

Wypełnienie obowiązku terminowego załatwienia sprawy

Zgodnie z treścią art. 35 § 1 ustawy -  Kodeks postępowania administracyjnego, organy 
administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W § 3 
cytowanego wyżej przepisu wskazano, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 
zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Kontroli poddano:
1) 4 wnioski o wpis do ewidencji instruktorów, tj.:

- nr w ewidencji DSW-0231 (data przyjęcia wniosku: 28.01.2013 r., data wydania 
decyzji administracyjnej: 04.02.2013 r.),
- sprawa nr KD.5441.128.2014 (data przyjęcia wniosku/wpływu do organu:
03.03.2014 r., data wydania decyzji administracyjnej: 07.03.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.130.2014 (data przyjęcia wniosku/wpływu do organu:
07.07.2014 r., data wydania decyzji administracyjnej: 14.07.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.131.2014 (data przyjęcia wniosku/wpływu do organu:
14.08.2014 r., data wydania decyzji administracyjnej: 21.08.2014 r.);

2) 13 spraw dotyczących wykreślenia z ewidencji instruktorów z powodu
nieprzedłożenia w wymaganym terminie zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego:
- sprawa nr KD.5441.21.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.20.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.19.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.17.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.16.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.15.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.14.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
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- sprawa nr KD.5441.13.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.8.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.7.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.6.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.4.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.),
- sprawa nr KD.5441.3.2014 (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
16.01.2014 r., decyzja o wykreśleniu z ewidencji instruktorów z dnia 07.02.2014 r.). 

Dowód: akta kontroli str. 954-1010.

Wszystkie ww. sprawy poddane kontroli załatwione zostały z zachowaniem terminów 
przewidzianych przepisami prawa.

Inne stwierdzone uchybienie:
W treści decyzji nr KD.5441.128.2014 błędnie wskazano datę jej wydania {„dnia 7 lutego 
2014 r ”). Ponadto, w uzasadnieniu ww. decyzji błędnie wskazano dzień złożenia wniosku 
{„W dniu 7 marca 2014 r ”).
Jak wynika z przekazanej kontrolującym dokumentacji opisanej wyżej sprawy, datą złożenia 
wniosku był rzeczywiście dzień 3 marca 2014 r., w związku z powyższym, datą wydania 
decyzji administracyjnej nie mógł być dzień 7 lutego 2014 r.
Dowód: akta kontroli str. 1050 i 1053.

Wypełnienie obowiązku pobrania opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, ewidencję instruktorów 
prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który wpisuje do 
ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty 
ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8.

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50 zł (§ 31 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów 
dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków 
komisji).

Kontroli poddano 4 wnioski o wpis do ewidencji instruktorów:
1) nr w ewidencji DSW 0231: dokonanie wpisu do ewidencji w dniu 04.02.2013 r., 

opłata za wpis do ewidencji z dnia 21.02.2013 r.;
2) nr sprawy KD.5441.128.2014: dokonanie wpisu do ewidencji w dniu 07.03.2014 r., 

opłata za wpis do ewidencji z dnia 12.03.2014 r.;
3) nr sprawy KD.5441.130.2014: dokonanie wpisu do ewidencji w dniu 14.07.2014 r., 

opłata za wpis do ewidencji z dnia 16.07.2014 r.;
4) nr sprawy KD.5441.131.2014: dokonanie wpisu do ewidencji w dniu 21.08.2014 r., 

opłata za wpis do ewidencji z dnia 27.08.2014 r.
Dowód: akta kontroli str. 1035-1092.

W odniesieniu do wszystkich spraw poddanych kontroli wnioskodawca uiścił opłatę za wpis 
do ewidencji instruktorów (tj. 50 zł).
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Dowód: akta kontroli str. 1037, 1051, 1069 i 1088.

Zakres (temat) V: Prowadzenie ewidencji wykładowców.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, ewidencję wykładowców 
prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu 
opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 
pkt 6-8;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje wykładowcy numer ewidencyjny;
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy 

osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego 

naruszenia przepisów w zakresie szkolenia -  w okresie, o którym mowa w art. 
46 ust. 5.

Starosta Powiatu Świdnickiego prowadzi ewidencję wykładowców w formie elektronicznej, 
za pomocą programu informatycznego „Portal Starosty”.
W ww. ewidencji istnieją rubryki przeznaczone do wypełniania danymi, o których mowa w 
art. 38 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 837.

Z uwagi na brak dokonywanych w okresie objętym kontrolą (oraz w okresie wcześniejszym) 
wpisów do ww. ewidencji, ewidencja pozostaje pusta.

Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od sformułowania oceny w ww. zakresie.

Zakres (temat) VI: Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Starostę Świdnickiego ww. zagadnienia oceniam pozytywnie 
z nieprawidłowościami

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Wypełnienie obowiązku rozpatrywania skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia 
kierowców

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, starosta sprawuje nadzór w 
zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do 
kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów 
i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami 
określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego rozpatruje skargi dotyczące działalności 
ośrodka szkolenia kierowców.
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Z oświadczenia, złożonego w dniu 7 listopada 2014 r. przez Bartłomieja Rainsza -  
podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wynika, że w okresie 
objętym kontrolą „...wpłynęła jedna skarga Pani (...) na działalność ośrodka szkolenia 
kierowców „ KLAJA ” Konrad Klaja, która została uznana za bezzasadną .” (akta kontroli: str. 
30ć).
Z przedstawionych kontrolerom akt wynika, że skarga wpłynęła do Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy w dniu 11 czerwca 2014 r. W odpowiedzi na skargę (pismo z dnia 25 lipca 2014 r.) 
Starosta Świdnicki wskazał, że Starosta jako organ pełniący nadzór nad ośrodkami 
szkolenia kierowców kontroluje je  w zakresie przestrzegania przepisów odnośnie szkolenia 
kierowców. Co do podniesionej przez Panią kwestii zwrotu kwoty za 10 niewykorzystanych 
jazd  Starosta nie może nakazać tego żadnemu ośrodkowi szkolenia kierowców, ponieważ 
zarówno cena ja k  i cena poszczególnych zajęć jest regulowana przez rynek i ośrodki szkolenia 
kierowców i są to relacje typowo cywilnoprawne 
Dowód: akta kontroli: str. 1343-1349.

Inne stH>ierdzone nieprawidłowości
Starosta Świdnicki rozpatrzył ww. skargę nieterminowo (data wpływu skargi: 11 czerwca 
2014 r., data odpowiedzi na skargę 25 lipca 2014 r.). Stanowi to naruszenie art. 237 § 1 i 4 
ustawy -  Kodeks postępowania administracyjnego.

Wypełnienie obowiązku prowadzenia kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców oraz 
wydawania zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami, starosta sprawuje nadzór 
w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do 
kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów 
i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami 
określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego prowadzi kontrolę działalności ośrodka 
szkolenia kierowców oraz wydaje zalecenia pokontrolne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 84) starosta przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli.
W trakcie kontroli przekazano kontrolerom plany kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 
rok 2013 i na rok 2014.
Plan kontroli na rok 2013 został sporządzony przez Bartłomieja Rainsza -  podinspektora w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych i zaakceptowany przez Lesława 
Podgórskiego- Dyrektora Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, w  dniu
28.02.2013 r. Plan ten przewidywał przeprowadzenie kontroli 55 ośrodków szkolenia 
kierowców (akta kontroli str. 1350-1353).
Na 55 zaplanowanych kontroli w 2013 roku Starosta Świdnicki przeprowadził 33 kontrole.

Wykonanie przez Starostę Świdnickiego planu kontroli na 2013 rok przeć stawia tabe a:
Lp Nazwa OSK Nr w 

rejestrze
Planowany

termin
kontroli

Nr protokołu / Uwagi Czy
wydano

zalecenia

Data
przekazania

zaleceń
1. CKZiK „PRYMUS” 00310219 marzec Wykreślono z rejestru w 

dn. 5.03.2013 r.
- -

2. SJ „CENTAUR” 00190219 marzec Działalność zawieszona do 
28.02.2014 r.

- -

3. OSK „DRIVER” 00550219 marzec Działalność zawieszona do 
28.02.2015 r.

-
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4. OSK „ZDANEK” 00640219 marzec Działalność zawieszona do 
28.02.2015 r.

- -

5. SJ „WRC” 00620219 marzec Wykreślono z rejestru w 
dn. 9.10.2013 r.

-

6. OSK „PATROL” 00790219 kwiecień Działalność zawieszona do 
8.04.2014 r.

- -

7. OSK „PRAWKO” 00810219 kwiecień Działalność zawieszona do 
31.12.2013 r.

8. OSK „MARCIN” 00820219 kwiecień Przeniesiona na wniosek przeds. 
Protokół nr 25 
20-21 listopada

Tak 29.11.2013

9. PPHU ”NOWA” 00770219 kwiecień Protokół nr 1 
26-29 kwietnia

Tak 10.05.2013

10. OSK „AutoR” 00780219 maj Protokół nr 2 
6-7 maja

Tak 8.05.2013

11. OSK „WSJ 
SCHUMI”

00730219 maj Działalność zawieszona do 
31.12.2014 r.

-

12. OSK „RADAR 2” 00800219 maj Protokół nr 3 
14-15 maja

Tak 20.05.2013

13. OSK „CENTAUR 2” 00830219 maj Protokół nr 4 
20-21 maja

Tak 28.05.2013

14. OSK „LI” 00760219 maj Protokół nr 5 
23-24 maja

Tak 27.05.2013

15. PHU Radosław 
Matuszak

00420219 czerwiec Działalność zawieszona do 
26.08.2015 r.

-

16. OSK „LA STRADA” 00430219 czerwiec Trwa kontrola z US 
Świdnica

- "

17. NJ Jacek Musiela 00060219 czerwiec Działalność zawieszona do 
30.06.2015 r.

- -

18. OSK Paulina 
Kamińska

00680219 czerwiec Wykreślono z rejestru w 
dn. 17.06.2013 r.

-

19. ZHU „MM” 00510219 czerwiec Protokół nr 6 
20-21 czerwca

Tak 21.06.2013

20. OSK Krzysztof 
Kuper

00520219 czerwiec Protokół nr 7 
25-26 czerwca

Tak 3.07.2013

21. OSK „JANEK” 00480219 lipiec Protokół nr 8 
4-5 lipca

Tak 8.07.2013

22. OSK „LECH” 00460219 lipiec Protokół nr 9 
9-10 lipca

Tak 16.07.2013

23. SNJ Piotr Zadrożny 00470219 lipiec Protokół nr 10 
11-12 lipca

Tak 12.07.2013

24. OSK Piotr 
Łukaszonek

00530219 lipiec Protokół nr 11 
16-17 lipca

Tak 18.07.2013

25. SNJ „AS-CAR” 00490219 lipiec Działalność zawieszona do 
31.05.2015 r.

“ -

26. OSK „AS” 00500219 sierpień Protokół nr 12 
29-30 sierpnia

Tak 2.09.2013

27. OSK „KLAJA” 00540219 wrzesień Protokół nr 13 
3-4 września

Tak 17.10.2013

28. SNJ „WOJTEK” 00030219 wrzesień Protokół nr 14 
9-10 września

Tak 11.09.2013

29. PHU „SCOT” 00560219 wrzesień Działalność zawieszona do 
1.12.2014 r.

- "

30. OSK Tomasz 
Kochański

00090219 wrzesień Protokół nr 15 
18-19 września

Tak 26.09.2013

31. OSK Tadeusz Kargol 00100219 wrzesień Protokół nr 16 
25-26 września

Tak 26.09.2013

32. OSK „BELFER” 00610219 wrzesień Wykreślono z rejestru w 
dn. 29.04.2013 r.

-
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33. OSK Kazimierz 
Banasik

00170219 październik Wykreślono z rejestru w 
dn.13.09.2013 r.

- -

34. OSK „ZEBRA” 00720219 październik Wykreślono z rejestru w 
dn. 15.05.2013 r.

- -

35. OSK „Wyższa Szkoła 
Jazdy”

00630219 październik Protokół nr 17 
7-8 października

Tak 10.10.2013

36. SNJ „PERFECT” 00650219 październik Protokół nr 18 
14-15 października

Tak 16.10.2013

37. OS„EXPERT” 00660219 październik Protokół nr 19 
17-18 października

tak 21.10.2013

38. SZDZ 00670219 październik Protokół nr 20 
21-22 października

Tak 23.10.2013

39. OSK „PLUS” 00440219 październik Protokół nr 21 
24-25 października

Tak 30.10.2013

40. OSK „MAD” 00230219 październik Protokół nr 22 
29-30 października

Tak 21.11.2013

41. OSK „M. MAJTA” 00250219 listopad Działalność zawieszona do 
31.08.2015 r.

- -

42. OSK Jacek 
Świdziński

00270219 listopad Protokół nr 23 
7-8 listopada

Tak 15.11.2013

43. PNJ Jacek Kłosiński 00300219 listopad Działalność zawieszona do 
6.03.2015 r.

- -

44. OKZ w Świdnicy 00280219 listopad Protokół nr 24 
14-15 listopada

Tak 17.12.2013

45. OSK „MIKAR” 00410219 listopad Kontrola przeniesiona — 
kontrola z US

- -

46. OSK „AUTO” 00600219 listopad Wykreślono z rejestru w 
dn. 25.05.2013 r.

- -

47. SNJ „ElkaP” 00390219 listopad Protokół nr 26 
25-26 listopada

Tak 29.11.2013

48. OSK „KURSANT” 00400219 listopad Protokół nr 27 
28-29 listopada

Tak 6.12.2013

49. OSK „WIRAŻ” 00320219 grudzień Protokół nr 28 
2-3 grudnia

Tak 6.12.2013

50. Zespół Szkół 
Rolniczych

00180219 grudzień Protokół nr 29 
5-6 grudnia

Tak 9.12.2013

51. OSK „ŻURAW” 00340219 grudzień Protokół nr 30 
10-11 grudnia

Tak 12.12.2013

52. Zespół Szkół 
Mechanicznych

00110219 grudzień Protokół nr 31 
12-13 grudnia

Tak 19.12.2013

53. OSK Artur&Jarek 00750219 grudzień Protokół nr 32 
17-18 grudnia

Tak 7.01.2014

54. OKKiK
„MUSTANG”

00700219 grudzień Protokół nr 33 
19-20 grudnia

Tak 14.01.2014

55. SNJ „AS” 00740219 grudzień Wykreślono z rejestru w 
dn. 19.12.2013 r.

- -

Plan kontroli na rok 2014, zatwierdzony przez Starostę Świdnickiego w dniu 13 stycznia 2014 
r., przewidywał przeprowadzenie kontroli 41 ośrodków szkolenia kierowców, w tym 34 
kontrole do końca października 2014 r. (okres objęty niniejszą kontrolą).

Na 34 zaplanowane kontrole do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli w 2014 roku Starosta 
Świdnicki przeprowadził 24 kontrole.

Wykonanie przez Starostę Świdnickiego planu kontroli na 2014 rok przedstawia tabela:

Lp. Nazwa OSK Nr w Planowany Nr protokołu / Uwagi Czy Data
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rejestrze termin
kontroli

wydano
zalecenia

odebrania
zaleceń

1. OSK Krzysztof 
Kamiński

00840219 luty 1/2014 
6-7 lutego 2014 r.

Tak 17.02.2014

2. OSK „DA-CAR” 00850219 luty 2/2014 
11-12 lutego 2014 r.

Tak 17.02.2014

3. OSK „MIKAR” 00410219 luty - -

4. OSK „LA STRADA” 00430219 luty - -

5. OSK „PRAWKO” 00810219 marzec Działalność zawieszona do 
31 grudnia 2015 r.

- -

6. OSK „AutoR” 00780219 marzec 3/2014 
4-5 marca 2014 r.

Tak 6.03.2014

7. OSK Krzysztof 
Kuper

00520219 marzec 5/2014 
28-31 marca 2014 r.

Tak 10.04.2014

8. SNJ „PERFECT” 00650219 marzec 4/2014 
17-18 marca 2014 r.

Tak 21.03.2014

9. OSK Tomasz 
Kochański

00090219 kwiecień 8/2014 
10-11 kwietnia 2014 r.

Nie

10. OSK Artur&Jarek 00750219 kwiecień 6/2014 
3-4 kwietnia 2014 r.

Nie

11. OSK „RADAR 2” 00800219 kwiecień 9/2014 
23-24 kwietnia 2014 r.

Tak 25.04.2014

12. OSK „MAD” 00230219 kwiecień Wykreślono z rejestru 
19.05.2014 r.

- -

13. PPHU „NOWA” 00770219 kwiecień 10/2014 
28-29 kwietnia 2014 r.

Nie

14. OSK LI 00760219 kwiecień 7/2014 
7 kwietnia 2014 r.

Tak 15.04.2014

15. SNJ „RADAR” 00290219 maj Przedłużono zawieszenie 
do 28 lutego 2015 r.

- -

16. OSK Jacek 
Świdziński

00270219 maj Działalność zawieszona do 
27 lutego 2016 r.

- -

17. OSK „ŻURAW” 00340219 maj 12/2014 
20-21 maja 2014 r.

Tak 29.05.2014

18. OSK „PATROL” 00790219 maj Działalność zawieszona do 
8 kwietnia 2015 r.

- -

19. OKZ Świdnica 00280219 maj 11/2014 
16-19 maja 2014 r.

Nie

20. SNJ „ElkaP” 00390219 czerwiec Działalność zawieszona do 
31.03. 2016 r.

- -

21. OSK „CENTAUR” 00190219 czerwiec Wykreślono z rejestru 
11.03.2014 r.

- -

22. OSK „MARCIN” 00820219 czerwiec 14/2014 
20-23 czerwca 2014 r.

Tak 24.06.2014

23. OSK Piotr 
Łukaszonek

00530219 czerwiec 13/2014 
11-12 czerwca 2014 r.

Nie

24. OSK „Wyższa Szkoła 
Jazdy”

00630219 lipiec 15/2014 
8-9 lipca 2014 r.

Tak 22.07.2014

25. OSK „LECH” 00460219 sierpień 16/2014 
28-29 sierpnia 2014 r.

Tak 4.09.2014

26. OSK „KURSANT” 00400219 wrzesień Wykreślono z rejestru 
23.09.2014 r.

- -

27. OSK „CENTAUR 2” 00830219 wrzesień 19/2014 
24-25 września 2014 r.

Tak 2.10.2014

28. ZHU „MM” 00510219 wrzesień 20/2014 
29-30 września 2014 r.

Tak 24.10.2014

29. SZDZ 00670219 wrzesień 17/2014 
9-10 września 2014 r.

Tak 16.09.2014

30. OSK Tadeusz Kargol 00100219 wrzesień 18/2014 Tak 19.09.2014
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16-17 września 2014 r.
31. OSK „WIRAŻ” 00320219 październik 23/2014 

21-22 października 2014 r.
Tak 23.10.2014

32. Zespół Szkół 
Rolniczych

010219/SZ październik 24/2014 
29-30 października 2014 r.

Tak 6.11.2014

33. OSK „JANEK” 00480219 październik 22/2014 
13-14 października 2014 r.

Tak " 24.10.2014

34. SNJ Piotr Zadrożny 00470219 październik 21/2014 
9-10 października 2014 r.

Tak 15.10.2014

35. OSK „AS” 00500219 listopad - - -

36. OSK „KLAJA” 00540219 listopad - - -

37. Zespół Szkół 
Mechanicznych

00110219 listopad - - -

38. OKKiK
„MUSTANG”

00700219 listopad - - -

39. OSK „EXPERT” 00660219 grudzień - - -

40. OSK „PLUS” 00440219 grudzień - - -

41. PHU „SCOT” 00560219 grudzień - - -

O zamiarze wszczęcia kontroli, w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób 
ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi z wymogami 
określonymi w przepisach ustawy, Starosta Świdnicki w każdym przypadku zawiadamiał 
przedsiębiorcę (akta kontroli: str. 1361-1362 -  przykładowe zawiadomienie). Zawiadomienia 
podpisywał z upoważnienia Starosty -  Bartłomiej Rainsz, Podinspektor w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
Wszystkie kontrole przeprowadzał Bartłomiej Rainsz, na podstawie wydawanego 
każdorazowo przez Starostę Świdnickiego imiennego upoważnienia. Wydawane 
upoważnienia były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w 
sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (akta kontroli: str. 1363-1364 -przykładowe 
upoważnienie).
Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzony został protokół, podpisany przez osobę 
przeprowadzającą kontrolę oraz przez kontrolowanego. Protokoły sporządzane były wg 
wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków 
szkolenia kierowców (akta kontroli: str. 1365-1375 -  przykładowy protokół kontroli). Na 
przeprowadzonych 57 kontroli w 52 przypadkach stwierdzono różne nieprawidłowości. We 
wszystkich protokołach z kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, wydano 
zalecenia. Przekazanie kontrolowanemu zaleceń pokontrolnych odbywało się w terminie 
określonym w § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, starosta kontroluje ośrodek 
szkolenia kierowców wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania 
tego starosty. W oświadczeniu, złożonym w dniu 7 listopada 2014 r. przez Bartłomieja 
Rainsza -  podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wskazano, 
że „(...) żaden starosta z innego powiatu nie poinformował Starosty Świdnickiego o tym, że na 
naszym terenie znajduje się infrastruktura ośrodka szkolenia kierowców spoza naszego 
powiatu ...” (akta kontroli: str. 3Ob).

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2013 r. nie został zatwierdzony przez 
Starostę Świdnickiego, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli 
ośrodków szkolenia kierowców, zgodnie z którym roczny plan kontroli zatwierdza organ. 
Dowód: akta kontroli str. 1350-1353
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2. W roku 2013 nie zostały zrealizowane następujące zaplanowane kontrole ośrodków:
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu marcu, kontrola ośrodka: Szkoła Jazdy WRC Paweł 

Krysiak nr 00620219. Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 9 października 2013 r.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu marcu, kontrola ośrodka: SJ CENTAUR nr 

00190219 (działalność zawieszona do 28.02.2014 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu marcu, kontrola ośrodka: OSK DRIVER nr 00550219 
(działalność zawieszona do 28.02.2015 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu marcu, kontrola ośrodka: OSK ZDANEK nr 
00640219 (działalność zawieszona do 28.02.2015 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu kwietniu, kontrola ośrodka: OSK PATROL nr 
00790219 (działalność zawieszona do 8.04.2014 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu kwietniu, kontrola ośrodka: OSK PRAWKO nr 
00810219 (działalność zawieszona do 31.12.2013 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu maju, kontrola ośrodka: OSK WSJ SCHUMI nr 
00730219 (działalność zawieszona do 31.12.2014 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu czerwcu, kontrola ośrodka: PHU Radosław Matuszak 
nr 00420219 (działalność zawieszona do 26.08.2015 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu czerwcu, kontrola ośrodka: NJ Jacek Musiela nr 
00060219 (działalność zawieszona do 30.06.2015 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu lipcu, kontrola ośrodka: SNJ AS-CAR nr 00490219 
(działalność zawieszona do 31.05.2015 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu marcu, kontrola ośrodka: PHU „SCOT” nr 00560219 
(działalność zawieszona do 1.22.2014 r.)
- Zaplanowana do realizacji w  miesiącu listopadzie, kontrola ośrodka: OSK M.MAJTA nr 
00250219 (działalność zawieszona do 31.08.2015 r.)
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu listopadzie, kontrola ośrodka: PNJ Jacek Kłosiński nr 
00300219 (działalność zawieszona do 06.03.2015 r.)

Nie skontrolowanie co najmniej raz w roku ośrodka szkolenia kierowców stanowi naruszenie 
art. 44 ust. 1 pkt 1. ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str.: 1324-1326, 1350-1353, 1354-1357

3. W planie kontroli na rok 2014 nie ujęto:
- Szkoła Nauki Jazdy „WOJTEK”, nr 00030219,
- Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Piotr Kaczmarczyk, nr 00550219,
- Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZDANEK” Paweł Zdanowski, nr 00640219.
Z otrzymanych w trakcie kontroli list przedsiębiorców: aktywnych, skreślonych, 

z zawieszoną działalnością wynika, że ww. wymienione ośrodki prowadziły aktywną 
działalność („Lista aktywnych Przedsiębiorców” -  poz. 1, 19, 21). Nie skontrolowanie co 
najmniej raz w roku ośrodka szkolenia kierowców stanowi naruszenie art. 44 ust. 1 pkt 1. 
ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str.: 1093-1105, 1358-1360

4. W roku 2014 nie zostały zrealizowane następujące zaplanowane kontrole ośrodków:
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu kwietniu, kontrola ośrodka: Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „MAD” Krzysztof Madetko nr 00230219. Przedsiębiorca został wykreślony z 
rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 19 maja 2014 r. 
Dowód: akta kontroli str.: 1333-1335, 1358-1360.



- Zaplanowana do realizacji w miesiącu lutym, kontrola ośrodka: Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „MIKAR” nr 00410219..
Dowód: akta kontroli str.: 1358-13 60.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu lutym, kontrola ośrodka: Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „LA STRADA” nr 00430219.
Dowód: akta kontroli str.: 1358-1360.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu marcu, kontrola ośrodka: OSK PRAWKO nr 
00810219 (działalność zawieszona do 31.12.2015 r.)
Dowód: akta kontroli str.: 1093-1094, 1358-1360.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu maju, kontrola ośrodka: SNJ RADAR nr 00290219 
(działalność zawieszona do 28.02.2015 r.)
Dowód: akta kontroli str.: 1093-1094, 1358-1360.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu maju, kontrola ośrodka: OSK Jacek Świdziński nr 
00270219 (działalność zawieszona do 27.02.2016 r.)
Dowód: akta kontroli str.: 1093-1094, 1358-1360.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu maju, kontrola ośrodka: OSK PATROL nr 00790219 
(działalność zawieszona do 08.04.2015 r.)
Dowód: akta kontroli str.: 1093-1094, 1358-1360.
- Zaplanowana do realizacji w miesiącu czerwcu, kontrola ośrodka: SNJ ElkaP nr 00390219 
(działalność zawieszona do 31.03.2016 r.).
Dowód: akta kontroli str.: 1093-1094, 1358-1360.
Nie skontrolowanie co najmniej raz w roku ośrodka szkolenia kierowców stanowi naruszenie 
art. 44 ust. 1 pkt 1. ustawy o kierujących pojazdami.

Stwierdzone uchybienia:
We wszystkich wydanych przez organ zaleceniach pokontrolnych nie zawarto syntetycznej 
oceny ośrodka prowadzonego przez kontrolowanego przedsiębiorcę. Powyższe jest niezgodne 
z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str.: 1365-1375.

Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzje o 
zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
ośrodka szkolenia kierowców.
Z oświadczenia, złożonego w dniu 7 listopada 2014 r. przez Bartłomieja Rainsza -  
podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wynika, że w okresie 
objętym kontrolą Starosta Świdnicki nie wydał żadnej decyzji o zakazie wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców (akta kontroli: str. 3Od).

Wydawanie decyzji o wykreśleniu instruktora lub wykładowcy z ewidencji z uwagi na 
niezgodność prowadzenia szkolenia z przepisami

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, starosta skreśla instruktora 
lub wykładowcę z ewidencji. Jednym z powodów skreślenia może być dopuszczenie się 
rażącego naruszenia przepisów (art. 46 ust. 1 pkt 4 i art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o kierujących 
pojazdami). W takim przypadku starosta wydaje stosowną decyzję administracyjną (art. 46 
ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami).
Z oświadczenia, złożonego w dniu 7 listopada 2014 r. przez Bartłomieja Rainsza -  
podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wynika, że w okresie
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objętym kontrolą Starosta Świdnicki nie wydał żadnej decyzji o skreśleniu instruktora 
z ewidencji z powodu rażącego naruszenia przepisów (akta kontroli: str. 30d).

Wypełnianie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wyników 
analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku 
szkolenia kierowców

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6a ustawy o kierujących pojazdami, starosta sporządza analizę, 
przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie 
średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku.
Starosta Świdnicki sporządzał półroczne analizy statystyczne średniej zdawalności osób 
szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Analizy te obejmowały wyniki 
egzaminów teoretycznych i praktycznych, uzyskiwane z poszczególnych ośrodków ruchu 
drogowego (WORD Legnica, WORD Wrocław, WORD Wałbrzych) w okresach: I półrocze 
2013 r., II półrocze 2013 i I półrocze 2014 r. (akta kontroli: str. 1376-1384).
Wyniki analizy statystycznej podane były do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy: www.bip.powiat.swidnica.pl 
(akta kontroli: str. 1385-1386),

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, 
wnoszę o podjęcie stosownych działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie 
kontroli nieprawidłowości i uchybień, celem niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia 
w przyszłości, w szczególności:

1. Umieszczenie w Regulaminie organizacyjnym zapisów dotyczących realizowania 
przez Starostę Powiatu Świdnickiego zadań wynikających z art. 38 ust. 2 i art. 15 
ustawy o kierujących pojazdami (prowadzenie ewidencji wykładowców oraz 
dokonywanie w prawie jazdy wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji 
wstępnej).

2. Wyszczególnienie w zakresach czynności pracowników, zadań dotyczących 
prowadzenia ewidencji wykładowców oraz dokonywania w prawie jazdy wpisów 
potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej.

3. Każdorazowe wzywanie do uzupełnienia wniosku o dokonanie w prawie jazdy wpisu 
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, w przypadku braku wszystkich 
wymaganych dokumentów określonych w § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

4. Niezwłoczne unieważnianie zwróconego organowi prawa jazdy w sposób określony 
w § 9 ust. 6 pkt 3 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

5. Zaprzestanie dokonywania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej 
w drodze decyzji administracyjnej.

6. Każdorazowe wzywanie do uzupełnienia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy 
w przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy 
o kierujących pojazdami.

7. Zaprzestanie wydawania wtórnika prawa jazdy w drodze decyzji administracyjnej.
8. Wzywanie przedsiębiorców wnioskujących o wpis do rejestru OSK lub o rozszerzenie 

zakresu do uzupełnienia danych we wniosku, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania 
numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu
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prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia 
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia 
kierowców.

9. Wydawanie zaświadczenia, potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnego 
z objaśnieniami zawartymi we wzorze zaświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego 
ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz 
wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie 
dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, tj. ze wskazaniem adresu 
miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, a w przypadku wykonywania 
działalności także w innym miejscu, wskazanie ich w załączniku do zaświadczenia.

10. Każdorazowe informowanie starosty, na którego obszarze znajduje się infrastruktura 
ośrodka szkolenia kierowców, o fakcie dokonania wpisu przedsiębiorcę do rejestru, 
zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o kierujących pojazdami.

11. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców oraz wydawanie zaświadczenia o jego dokonaniu po uprzednim uiszczeniu 
opłaty przez wnioskodawcę.

12. Wprowadzanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców wyłącznie danych zawartych we wniosku o wpis/rozszerzenie zakresu 
szkolenia oraz w informacjach o zmianie danych złożonych przez przedsiębiorcę .

13. Powstrzymanie się od wydawania decyzji administracyjnej w przedmiocie 
wykreślenia z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy.

14. Wydawanie decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji instruktorów bez 
wskazywania daty wpisu.

15. Rozpatrywanie skarg w terminach przewidzianych przez ustawę - Kodeks 
postępowania administracyjnego.

16. Zatwierdzanie przez starostę rocznych planów kontroli ośrodków szkolenia 
kierowców.

17. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli, o której mowa w art. 44 ust. 1 i 2 
ustawy o kierujących pojazdami, we wszystkich ośrodkach szkolenia kierowców 
wpisanych do rejestru.

18. Zawieranie syntetycznej oceny ośrodka szkolenia kierowców w wydawanych przez 
organ zaleceniach pokontrolnych.

Mając na uwadze powyższe, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, proszę złożyć do tutejszego organu informację o sposobie wykorzystania 
uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich 
niepodjęcia.


