
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

IF-IT.431.20.2015.KK

Wrocław, dnia(J r stycznia 2016 r.

Pan
Artur Bieliński
Starosta Powiatu Zgorzeleckiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 25 i 28 sierpnia oraz 4 i 11 września 2015 r. (czynności kontrolne w 
siedzibie kontrolowanego) oraz w dniu 31 sierpnia 2015 r. (czynności kontrolne poza siedzibą 
kontrolowanego -  oględziny w terenie) na podstawie:

1) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.);

2) art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.);

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

4) przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

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

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

1) Kamil Kasina -  Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, inspektor wojewódzki 
w Oddziale Infrastruktury Technicznej;

2) Dariusz Kozłowski -  Zastępca Kierownika Oddziału Infrastruktury Technicznej;
3) Michał Całuch -  inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej; 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym 
w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a, 59-900 Zgorzelec, w zakresie:

1) zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest 
Starosta Powiatu Zgorzeleckiego;

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

3) wydawania wtórnika prawa jazdy;
4) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
5) prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;
6) sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
7) realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania 

z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.



Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2015 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był 
Artur Bieliński, wybrany na podstawie Uchwały Nr 1/3/2010 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 
dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Zgorzeleckiego oraz Uchwały Nr 
1/3/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty 
Zgorzeleckiego.
Dowód: akia kontroli, str. 51-52.

Zgodnie z treścią § 7 i 8 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Zgorzelcu (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/69/2007 Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, zmienionej: Uchwałą Nr
XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2009 r., Uchwałą Nr 
XXXVII/248/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr 
XLVIII/325/2010 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lutego 2010 r., Uchwałą Nr 
III/3 8/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą Nr X/90/2011 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lipca 2011 r., Uchwałą Nr XL/281/2013 Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr 11/10/2014 Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r.), sprawy z zakresu:

1) zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest 
Starosta Powiatu Zgorzeleckiego realizowane są przez Wydział Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu;

2) dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, wydawania wtórnika prawa 
jazdy, prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców, prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców, 
sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, 
realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z 
wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami realizowane są 
przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Dowód: akta kontroli, str. 53-104.

Zadania realizowane przez Wydział Drogownictwa bezpośrednio nadzoruje Starosta 
Powiatu Zgorzeleckiego, natomiast zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 
bezpośrednio nadzoruje Wicestarosta (zgodnie z treścią Załącznika do Uchwały Nr 11/10/2014 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r.).
Dowód: akta kontroli, sir. 53-54.

Stwierdzone uchybienie
W opisanym wyżej Regulaminie Organizacyjnym brak jest zapisów dotyczących 

realizowania przez Starostę Powiatu Zgorzeleckiego zadań wynikających z art. 33 ust. 2 i art. 
38 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami (prowadzenie ewidencji instruktorów oraz 
prowadzenie ewidencji wykładowców).

Ponadto, w zakresach czynności pracowników brak jest zapisów dotyczących 
realizacji zadań wynikających z art. 38 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami (prowadzenie 
ewidencji wykładowców).

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych 
zagadnień są:



1) Cezary Mostowik -  Dyrektor Wydziału Drogownictwa;
2) Agnieszka Bobrowska-Gryglak -  inspektor w Wydziale Drogownictwa;
3) Małgorzata Dąbrowska -  inspektor w Wydziale Drogownictwa;
4) Krzysztof Brdys -  inspektor w Wydziale Drogownictwa;
5) Monika Klat -  inspektor w Wydziale Drogownictwa;
6) Halina Trzyna -  Dyrektor Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w 

Zgorzelcu;
7) Michał Kruszewski -  Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji;
8) Katarzyna Goszcz -  Inspektor w Wydziale Komunikacji;
9) Marta Klimczak -  Inspektor w Wydziale Komunikacji;
10) Tomasz Góral -  Inspektor w Wydziale Komunikacji;
11) Katarzyna Lehmann -  Podinspektor w Wydziale Komunikacji;
12)Katarzyna Sidorowicz -  Podinspektor w Wydziale Komunikacji;
13) Teresa Zygmunt -  Podinspektor w Wydziale Komunikacji.

Dowód: akta kontroli, str. 110-184.

Zakres (temat) I: Zarządzanie ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym
ruchem jest Starosta Powiatu Zgorzeleckiego.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Realizację obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach, dla których 
organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Zgorzeleckiego ocenia się pozytywnie 
z nieprawidłowościami1

Zakres kontroli obejmował:
1) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;
3) kontrolę oznakowania (oględziny w terenie).

Kontrolę, w zakresie o którym mowa w pkt. 1-2, przeprowadzono na dobranej próbie, 
obejmującej losowo wybrane 30 wpisów, dotyczące 20 projektów organizacji ruchu
0 charakterze czasowym i 10 projektów organizacji ruchu o charakterze stałym.

W toku kontroli dokonano również oględzin w terenie w zakresie umieszczania
1 funkcjonowania na wybranych drogach/odcinkach dróg/lokalizacjach w ciągu tych dróg 
znaków pionowych, poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie:

a) zgodności oznakowania dróg/odcinków dróg/lokalizacji w ciągu tych dróg 
z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,

b) stanu oznakowania poziomego i pionowego (czytelność i widoczność 
oznakowania),

c) zgodności zastosowanego oznakowania poziomego i pionowego 
z obowiązującymi przepisami.

W odpowiedzi na pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r., 
IF-IT.431.20.2015.KK, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Zgorzelcu przesłał informację dotyczącą liczby zdarzeń drogowych na drogach położonych 
na terenie powiatu zgorzeleckiego (za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 
r.). Jednocześnie wskazał, odcinki dróg obejmujące miejsca szczególnie niebezpieczne (tj. ul. 
Kościuszki oraz ul. Reymonta w Zgorzelcu).
Dowód: akta kontroli, str. 8 i 34.

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



Do czynności kontrolnych w terenie wytypowano (na podstawie danych przekazanych 
przez Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu) 2 odcinki dróg znajdujących się na terenie 
powiatu zgorzeleckiego:

1) droga gminna nr 109295D (ul. Kościuszki) w Zgorzelcu;
2) droga powiatowa nr 2387D (ul. Reymonta) w Zgorzelcu.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Ustalenia w zakresie prowadzenia przez organ zarządzający ruchem ewidencji 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 rozporządzenia, organ zarządzający ruchem prowadzi ewidencję 
projektów zatwierdzonych organizacji ruchu.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzi ewidencję 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Ewidencja prowadzona jest w formie 
papierowej oraz elektronicznej, oddzielnie dla projektów organizacji ruchu o charakterze 
stałym (forma elektroniczna) i oddzielnie dla projektów organizacji ruchu o charakterze 
czasowym (forma papierowa).
Dowód: akta kontroli, str. 186-209.

Stwierdzone uchybienie:
Prowadzenie dwóch ewidencji projektów organizacji ruchu, odrębnie dla projektów 
organizacji ruchu o charakterze stałym i odrębnie dla projektów organizacji ruchu 
o charakterze czasowym.
Powyższe stanowi naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia, którego treść stanowi, że organ 
zarządzający ruchem prowadzi ewidencję projektów zatwierdzonych organizacji ruchu. 
Opisane wyżej naruszenie przepisu, jako że nie powoduje następstw dla kontrolowanej 
działalności w aspekcie wykonywania zadań, ma charakter uchybienia.

Liczbę wpisów w ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Zgorzeleckiego 
w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Okres od 01.01.2014 
do 14.08.2015

Razem

Organizacje ruchu o 
charakterze stałym

40
226

Organizacje ruchu o 
charakterze czasowym

186

Dowód: akta kontroli, str. 35 i 186-209.

W myśl § 9 ust. 2 rozporządzenia, do ewidencji wpisuje się:
1) numer kolejny projektu;
2) numer drogi i jej kilometraż lub nazwę ulicy;
3) jednostkę składającą projekt organizacji ruchu;
4) charakter organizacji ruchu (stała, czasowa);
5) datę zatwierdzenia projektu;
6) termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu;
7) rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacja ruchu; 

przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu -  w przypadku czasowych 
zmian organizacji ruchu.
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Zestawienie wymaganych elementów w ewidencji (w ramach badanej próby) oraz 
stwierdzone uchybienia obrazuje poniższa tabela:

Lp. Pozycja (zgodnie z § 9 ust. 2 
rozporządzenia)

Ewidencja 
projektów o 
charakterze 

stałym

Ewidencja 
projektów o 
charakterze 
czasowym

Uchybienia

1. Numer kolejny projektu Jest Jest Brak uwag

2. Numer drogi i jej kilometraż 
lub nazwa ulicy

Jest Jest Stwierdzone uchybienia:
W ewidencji projektów o charakterze stałym 
oraz ewidencji o charakterze czasowym 
prowadzonych przez Starostę Powiatu 
Zgorzeleckiego brak jest przy projektach nr 
DR.7120.12.2015, DR.7120.17.2015, 
DR.7121.5.2014,DR,7121.15.2014,
DR.7121.24.2014, DR.7121.37.2014,
DR.7121.44.2014, DR.7121.57.2014, 
DR.7121.75.2014, DR.7121.104.2014 i 
DR.7121.65.2015 oznaczenia kilometrażowego 
drogi, której dotyczy projekt.
Powyższe stanowi naruszenie § 9 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia, zgodnie z którym do ewidencji 
wpisuje się numer drogi i jej kilometraż lub 
nazwę ulicy.
Dowód: akta kontroli, str. 190-196,198,201 i 
209.

3. Jednostka składająca projekt 
organizacji ruchu

Jest Jest Brak uwag

4. Charakter organizacji ruchu 
(stała, czasowa)

Jest Jest Brak uwag

5. Data zatwierdzenia projektu Jest Jest Stwierdzone uchybienie:
W ewidencji projektów o charakterze czasowym 
prowadzonym przez Starostę Powiatu 
Zgorzeleckiego brak jest przy projektach 
organizacji ruchu nr DR.7121.44.2014 i 
DR.7121.119.2014 daty zatwierdzenia projektu. 
Powyższe stanowi naruszenie § 9 ust. 2 pkt 5 
rozporządzenia, zgodnie z którym do ewidencji 
wpisuje się datę zatwierdzenia projektu.
Dowód: akta kontroli, str. 195 i 202.

6. Termin, w którym powinna 
zostać wprowadzona 
zatwierdzona organizacja 
ruchu

Jest Jest Brak uwag

7. Rzeczywisty termin 
wprowadzenia nowej lub 
zmiany istniejącej organizacji 
ruchu

Jest Jest Brak uwag

8. Przewidywany termin 
przywrócenia poprzedniej 
organizacji ruchu - w 
przypadku czasowych zmian 
organizacji ruchu

Nie dotyczy Jest Brak uwag
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Projekty organizacji ruchu o charakterze czasowym.

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym przez organ zarządzający 
ruchem odbywało się w formie odrębnego pisma. Pismo zawiera między innymi:',

1) oznaczenie „STAROSTA ZGORZELECKI; Artur Bieliński”;
2) numer pisma/znak sprawy;
3) miejsce oraz datę sporządzenia pisma;
4) podstawę prawną;
5) opis przedmiotu zatwierdzenia;
6) termin wprowadzenia organizacji ruchu;
7) informację o następującej treści:

„Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia 
jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, 
zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji, o terminie je j wprowadzenia, 
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 
4 brak zgłoszenia powoduje, że zatwierdzona organizacji traci ważność. ”.

Wskazane powyżej pisma podpisywane były przez:
1) Starostę Powiatu Zgorzeleckiego -  podłużna pieczęć o treści: „Starosta Zgorzelecki; 

Artur Bieliński”;
2) działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Zgorzeleckiego Dyrektora Wydziału 

Drogownictwa -  podłużna pieczęć o treści: „Z up. STAROSTY; Cezaiy Mostowik; 
Dyrektor Wydziału Drogownictwa”.

Dowód: akta kontroli, str. 488 i 566 (przykładowe dokumenty zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu).

Tryb zatwierdzania projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym przedstawia 
poniższa tabela:

II. Ustalenia w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania przez organ zarządzający
ruchem projektów organizacji ruchu.

Numer zatwierdzonego 
projektu organizacji 
ruchu (znak pisma)

Zatwierdzenie projektu 
przez upoważnioną 

osobf

Określenie terminu, w 
którym powinna zostać 

wprowadzona 
zatwierdzona organizacja 

ruchu
DR.7121.5.2014 Tak Tak

DR.7121.15.2014 Tak Tak

DR.7121.24.2014 Tak Tak

DR.7121.37.2014 Tak Tak

DR.7121.44.2014.2 Tak Tak

DR.7121.57.2014 Tak Tak

DR.7121.65.2014.2 Tak Tak

DR.7121.75.2014.2 Tak Tak

DR.7121.84.2014 Tak Tak

DR.7121.96.2014 Tak Tak

DR.7121.104.2014.2 Tak Tak

DR.7121.119.2014 Tak Tak

DR.7121.8.2015 Tak Tak
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DR.7121.18.2015.2 Tak Tak
DR.7121.24.2015.2 Tak Tak
DR.7121.37.2015.2 Tak Tak

DR.7121.42.2015.2 Tak Tak

DR.7121.49.2015.2 Tak Tak
DR.7121.56.2015 Tak Tak

DR.7121.65.2015.2 Tak Tak

Projekty organizacji ruchu o charakterze stałym.

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym przez organ zarządzający 
ruchem odbywało się w formie odrębnego pisma. Pismo zawiera między innymi:

1) oznaczenie „STAROSTA ZGORZELECKI; Artur Bieliński”;
2) numer pisma/znak sprawy;
3) miejsce oraz datę sporządzenia pisma;
4) podstawę prawną;
5) opis przedmiotu zatwierdzenia;
6) termin wprowadzenia organizacji ruchu;
7) informację o następującej treści:

„Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia 
jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, 
zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji, o terminie je j wprowadzenia, co 
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 4 
brak zgłoszenia powoduje, że zatwierdzona organizacji traci ważność. ”.

Wskazane powyżej pisma podpisywane były przez:
3) Starostę Powiatu Zgorzeleckiego -  podłużna pieczęć o treści: „Starosta Zgorzelecki; 

Artur Bieliński”;
4) działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Zgorzeleckiego Dyrektora Wydziału 

Drogownictwa -  podłużna pieczęć o treści: „Z up. STAROSTY; Cezary Mostowilc; 
Dyrektor Wydziału Drogownictwa”.

Dowód: akta kontroli, str. 318 i 399 (przykładowe dokumenty zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu).

Tryb zatwierdzania projektów organizacji ruchu o charakterze stałym przedstawia poniższa 
tabela:

Numer zatwierdzonego 
projektu organizacji 
ruchu (znak pisma)

Zatwierdzenie projektu 
przez upoważnioną 

osobę

Określenie terminu, w 
którym powinna zostać 

wprowadzona 
zatwierdzona organizacja 

ruchu

DR.7120.2.2014.2 Tak Tak
DR.7120.3.2014.2 Tak Tak
DR.7120.6.2014.2 Tak Tak

DR.7120.9.2014.2 Tak Tak

DR.7120.10.2014.2 Tak Tak

DR.7120.13.2014 Tak Tak

DR.7120.20.2014.4 Tak Tak

DR.7120.4.2015 Tak Tak
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DR.7120.12.2015 Tak Tak

DR.7120.17.2015 Tak Tak

Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu:

Według § 5 ust. 1 rozporządzenia, projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, 

których projekt dotyczy;
2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, 

urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów 
zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko 
znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;
3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi -  w przypadku projektu 

zawierającego sygnalizacje świetlną;
4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji -  w przypadku projektu 

zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu 
dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów 
mające wpływ na ruch drogowy;

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku 
organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym -  opis 
występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub 
więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu 
i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin 
wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej 
organizacji ruchu -  w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7) nazwisko i podpis projektanta.

Ponadto, zgodnie z treścią § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia, do przedstawionego do zatwierdzenia 
projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

1) komendanta wojewódzkiego Policji -  w przypadku projektu obejmującego drogę 
kraj ową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) komendanta powiatowego Policji -  w przypadku projektu obejmującego drogę 
powiatową z zastrzeżeniem pkt 3;

3) komendanta miejskiego Policji -  w przypadku projektu obejmującego drogę położoną 
w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem 
autostrady i drogi ekspresowej;

4) zarządu drogi, j eżeli nie j est on j ednostką składaj ącą proj ekt;
5) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, 

w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.
Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego 
wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w § 5 
ust. 2.

Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu w zakresie ww. elementów 
pokazują szczegółowo poniższe tabele.



Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym:

1)* 2)* 3)* 4)* 5)* 6)* 7)* Opinia
właściwego

komendanta
Policji*

Opinia
zarządu
drogi*

DR.7121.5.2014 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.15.2014 Brak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.24.2014 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.37.2014 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.44.2014.2 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Tak

DR.7121.57.2014 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Tak

DR.7121.65.2014.2 Nieprawidłowa
skala

Brak
skali**

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.75.2014.2 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Tak

DR.7121.84.2014 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.96.2014 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.104.2014. 
2

Tak Brak
skali**

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Tak Nie
dotyczy

DR.7121.119.2014 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Tak Brak

DR.7121.8.2015 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.18.2015.2 Tak Brak
skali**

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Tak Brak

DR.7121.24.2015.2 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.37.2015.2 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.42.2015.2 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.49.2015.2 Nieprawidłowa
skala

Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.56.2015 Brak skali Brak
skali**

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7121.65.2015.2 Brak skali Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Brak

* wymagane elementy określone w § 5 ust. 1 pkt 1-7 oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia. 
** wyjaśnienie -  zob. poniżej stwierdzone uchybienia -  pkt 1, str. 10.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze czasowym, do którego nie 
załączono planu orientacyjnego -  dotyczy projektu DR.7121.15.2014.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan orientacyjny w skali od 
1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
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2. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym, które nie zawierają 
przewidywanego terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu -  dotyczy projektów 
DR.7121.15.2014, DR.7121.24.2014, DR.7121.84.2014, DR.7121.104.2014.2,
DR.7121.119.2014 i DR.7121.18.2015.2.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać przewidywany termin 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji 
ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu -  w przypadku projektu 
dotyczącego wykonywania robót na drodze.

3. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym, do których nie 
załączono opinii zarządu drogi -  dotyczy projektów DR.7121.119.2014, DR.7121.18.2015.2 i 
DR.7121.65.2015.2.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny 
być dołączone opinie zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Stwierdzone uchybienia:
1. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym, które nie zawierały 
wymaganych danych, dotyczących parametrów geometrii drogi -  projekty czasowej
organizacji ruchu o numerach: DR.7121.5.2014, DR.7121.15.2014, DR.7121.24.2014,
DR.7121.37.2014, DR.7121.44.2014.2, DR.7121.57.2014, DR.7121.65.2014,
DR.7121.75.2014, DR.7121.84.2014, DR.7121.96.2014, DR.7121.104.2014.2,
DR.7121.119.2014, DR.7121.8.2015, DR.7121.18.2015.2, DR.7121.24.2015.2,
DR.7121.37.2015.2, DR.7121.42.2015.2, DR.7121.49.2015.2, DR.7121.56.2015
i DR.7121.65.2015.2.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia, 
którego treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan sytuacyjny w skali 
1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić 
skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający parametry geometrii drogi.

2. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym, do których załączono 
plany orientacyjne bez wskazania skali, w jakiej zostały sporządzone (projekty czasowej 
organizacji ruchu nr DR.7121.37.2014, DR.7121.96.2014, DR.7121.119.2014,
DR.7121.8.2015, DR.7121.24.2015.2, DR.7121.42.2015.2, DR.7121.56.2015
i DR.7121.65.2015.2) lub z podaniem nieprawidłowej skali (projekt czasowej organizacji 
ruchu nr DR.7121.65.2014.2 i DR.7121.49.2015.2).
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan orientacyjny w skali od 
1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

3. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym, do których załączono 
plany sytuacyjne bez wskazania skali, w jakiej zostały sporządzone (projekty czasowej 
organizacji ruchu nr DR.7121.65.2014.2, DR.7121.104.2014.2, DR.7121.18.2015.2
i DR.7121.56.2015).
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan sytuacyjny w skali 1:500 
lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 
1:2.000 lub szkic bez skali).
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Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu o charakterze stałym:

1)* 2)* 3)* 4)* 5)* 6)* 7)* Opinia
właściwego

komendanta
Policji*

Opinia
zarządu
drogi*

DR.7120.2.2014.2 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7120.3.2014.2 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Tak

DR.7120.6.2014.2 Brak Brak Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Brak

DR.7120.9.2014.2 Brak
skali

Tak** Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7120.10.2014.2 Tak Tak** Nie
dotyczy

. Nie 
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Brak

DR.7120.13.2014 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Nie
dotyczy

DR.7120.20.2014.4 Brak 
. skali

Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Nie
dotyczy

DR.7120.4.2015 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak

DR.7120.12.2015 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Tak Tak Tak Nie
dotyczy

DR.7120.17.2015 Tak Tak** Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Tak Brak Tak Tak Nie
dotyczy

* wymagane elementy określone w § 5 ust. 1 pkt 1-7 oraz § 7ust. 2 i 3 rozporządzenia.
** wyjaśnienie -  zob. stwierdzone uchybienia -  pkt 1, str. 12.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze stałym, do którego nie załączono 
planu orientacyjnego -  projekt stałej organizacji ruchu nr DR.7120.6.2014.2.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan orientacyjny w skali 
od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

2. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze stałym, do którego nie załączono 
planu sytuacyjnego -  projekt stałej organizacji ruchu nr DR.7120.6.2014.2.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan sytuacyjny w skali 1:500 
lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 
1:2.000 lub szkic bez skali).

3. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze stałym, który nie zawiera 
przewidywanego terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu -  dotyczy projektu 
nr DR.7120.17.2015.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać przewidywany termin 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji 
ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu -  w przypadku projektu 
dotyczącego wykonywania robót na drodze.
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4. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze stałym, do których nie załączono 
opinii zarządu drogi -  projekt stałej organizacji ruchu nr DR.7120.6.2014.2 
i DR.7120.10.2014.2.
Działaniem taki naruszono wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, którego treść 
stanowi, że do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być 
dołączone opinie zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Stwierdzone uchybienia:
1. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze stałym, które nie zawierały 
wymaganych danych, dotyczących parametrów drogi -  projekty stałej organizacji ruchu o 
numerach: DR.7120.2.2014.2, DR.7120.3.2014.2, DR.7120.9.2014.2, DR.7120.10.2014.2, 
DR.7120.13.2014, DR.7120.20.2014.2, DR.7120.4.2015, DR.7120.12.2015
i DR.7120.17.2015.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia, 
którego treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan sytuacyjny w skali 
1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić 
skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający parametry geometrii drogi.

2. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu o charakterze stałym, do których załączono 
plany orientacyjne bez wskazania skali, w jakiej zostały sporządzone -  projekty organizacji 
ruchu nr: DR.7120.9.2014.2 i DR.7120.20.2014.2.
Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, którego 
treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan orientacyjny w skali 
od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

III. Ustalenia w zakresie kontroli oznakowania, realizowanej przez organ zarządzający 
ruchem.

Realizacja przez organ zarządzający ruchem obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 3 
rozporządzenia).

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ 
zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, 
przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

Realizację obowiązku organu zarządzającego ruchem, o którym mowa wyżej, przedstawia 
poniższa tabela:

Numer zatwierdzonego 
projektu organizacji 
ruchu o charakterze 

stałym

Data wprowadzenia 
organizacji ruchu w 

terenie

Data przeprowadzenia 
kontroli, o której mowa w 
§ 12 ust. 3 rozporządzenia

DR.7120.2.2014.2 Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

DR.7120.3.2014.2 Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

DR.7120.6.2014.2 10.04.2014 r. 10.04.2014 r.

DR.7120.9.2014.2 31.05.2014 r. 02.06.2014 r.

DR.7120.10.2014.2 Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

DR.7120.13.2014 Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

Nie dotyczy (utraciła 
ważność)

DR.7120.20.2014.4 Nie dotyczy* Nie dotyczy*
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DR.7120.4.2015 08.05.2015 r. 12.05.2015 r.

DR.7120.12.2015 Nie dotyczy* Nie dotyczy*

DR.7120.17.2015 Nie dotyczy* Nie dotyczy*

*Dotyczy organizacji ruchu jeszcze nie wprowadzonej w terenie.

Realizacja przez organ zarządzający ruchem obowiązku, o którym mowa w $ 12 ust. 4 
rozporządzenia).

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli w terminie, o którym mowa w § 8 ust.7, brak jest 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi 
o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Organ zarządzający ruchem zrealizował obowiązek, o którym mowa w ww. przepisie, w 
stosunku do wszystkich zatwierdzonych organizacji ruchu poddanych kontroli, które utraciły 
ważność -  dotyczy projektów organizacji ruchu nr: DR.7120.2.2014.2, DR.7120.3.2014.2, 
DR.7120.10.2014.2, DR.7120.13.2014, DR.7121.5.2014.1, DR.7121.15.2014.1,
DR.7121.24.2014.1, DR.7121.57.2014.1, DR.7121.84.2014.1 i DR.7121.96.2014.1.

Realizacja przez organ zarządzający ruchem obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 5 
rozporządzenia).

Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia, niezależnie od kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3 
rozporządzenia, organ zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy 
kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych.

Zgodnie z treścią wyjaśnień Cezarego Mostowika - Dyrektora Wydziału Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z dnia 25 sierpnia 2015 r., „kontrole są przeprowadzane 
na drogach powiatowych (...). Kontrole są przeprowadzane przy udziale funkcjonariuszy 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgorzelcu, a w przypadku dróg gminnych kontrole są 
przeprowadzane (...) przy wprowadzanych zmianach organizacji ruchu i zgłaszanych 
problemach związanych z istniejącą organizacją ruchu. (...) Ponadto dokonywana jest 
kontrola dróg powiatowych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, dokumentowana w 
formie pisemnej, dotycząca prawidłowości zastosowania, funkcjonowania, utrzymania 
znaków drogowych.”.
Dowód: akta kontroli, str. 212.
Dowód: akta kontroli, str. 239-278 (przykładowy dziennik objazdu dróg powiatowych).

Stwierdzona nieprawidłowość:
W odniesieniu do dróg gminnych położonych na terenie powiatu zgorzeleckiego, organ 
zarządzający ruchem nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 5 
rozporządzenia.
Powyższe działanie stanowi naruszenie § 12 ust. 5 rozporządzenia, zgodnie z którym 
niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, organ zarządzający ruchem przeprowadza 
co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 
urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
umieszczonych na drogach jemu podległych.
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IV. Ustalenia w zakresie umieszczania i funkcjonowania na wybranych 
drogach/odcinkach dróg/lokalizacjach w ciągu tych dróg znaków pionowych, poziomych 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Oględziny wybranych dróg/odcinków dróg/lokalizacji 
w ciągu dróg powiatowych i gminnych.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas oględzin wytypowanych dróg/odcinków 
dróg/lokalizacji w ciągu tych dróg:

1. Droga gminna nr 109295D (ul. Kościuszki) w Zgorzelcu.

Na podstawie zatwierdzonego w dniu 18 marca 2015 r. (Zatwierdzenie Nr 5/S/2015, 
DR.7120.5.2015) projektu organizacji ruchu do ww. lokalizacji, dokonano czynności 
związanych z ustaleniem zgodności istniejącego (w terenie) oznakowania z projektem 
organizacji ruchu oraz oceną istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w zakresie 
zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2181 z późn zm., zwanego dalej rozporządzeniem).

1. W zakresie zgodności umieszczonych znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu z ww. zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającymi 
z ww. organizacji ruchu, polegające na:
a) braku oznakowania, którego istnienie zakładał projekt organizacji ruchu, tj.:

- tabliczka o treści „Dzieci”, przewidziana w projekcie do umieszczenia pod 
znakiem A-30 „inne niebezpieczeństwo”
- tablica oznaczająca nazwę miejscowości;

b) istnieniu oznakowania nieprzewidzianego w projekcie organizacji ruchu, tj.:
- tabliczka o treści „Nie dotyczy zaopatrzenia stoisk od nr 1 do nr 10 w godz. 
....”, umieszczona pod znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” i D-6 
„przejście dla pieszych”,
- znak D-l „droga z pierwszeństwem” z tabliczką T-6a wskazującą rzeczywisty 
przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze 
z pierwszeństwem),
- znak C-5 „nakaz jazdy w prosto”,

znak A-17 „dzieci” umieszczony pod znakiem A-30 „inne 
niebezpieczeństwo”,
- znak P-10 „przejście dla pieszych”.

2. W zakresie czytelności, widoczności i prawidłowości oznakowania stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
a) niewidoczny (zakryty przez gałęzie drzew) znak D-6 „przejście dla pieszych”;
b) za blisko siebie umieszczone znaki:

- B-36 „zakaz zatrzymywania się”, A-11 „nierówna droga”, B-33 „ograniczenie 
prędkości” i tablica oznaczająca nazwę miejscowości,
- D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem”, A-30 „inne niebezpieczeństwo”, A-17 
„dzieci” i F-10 „kierunki na pasach ruchu”.

Zgodnie z pkt. 1.5.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia, następny znak powinien być 
umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:
- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
- 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
-10 m na pozostałych drogach;

c) brak oznakowania drzew znajdujących się w skrajni drogi.
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3. W zakresie kompletności oznakowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Droga powiatowa nr 2387D (ul. Reymonta) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 352 w Zgorzelcu.

Na podstawie zatwierdzonego w dniu 26 sierpnia 2011 r. (Zatwierdzenie Nr 14/S/2011, 
DR.7120.8.2011) projektu organizacji ruchu do ww. lokalizacji, dokonano czynności 
związanych z ustaleniem zgodności istniejącego (w terenie) oznakowania z projektem 
organizacji mchu oraz oceną istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w zakresie 
zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastmktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa mchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2181 z późn zm., zwanego dalej rozporządzeniem).

1. W zakresie zgodności umieszczonych znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu z ww. zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
mchu stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającymi 
z ww. organizacji ruchu, polegające na:
a) braku oznakowania, którego istnienie zakładał projekt organizacji mchu, tj.:

- znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”, przewidziany w projekcie organizacji 
mchu na wysokości nieruchomości nr 16 położonej przy ul. Reymonta,
- znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” i znak D-l „droga z pierwszeństwem”, 
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na jednym słupku na wysokości 
nieruchomości nr 18 położonej przy ul. Reymonta,
- znak D-4a „droga bez przejazdu”, przewidziany w projekcie organizacji 
mchu w obrębie skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Morcinka;

b) istnieniu oznakowania nieprzewidzianego w projekcie organizacji ruchu, tj.:
- znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 
7 t”.

2. W zakresie czytelności, widoczności i prawidłowości oznakowania stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
a) za nisko umieszczony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
Znaki pionowe powinny być umieszczane na wysokości określonej w pkt 1.5.3 

Załącznika nr 1 rozporządzenia (zob. w szczególności tabela 1.11. Wysokość umieszczania 
znaków);

b) uszkodzone (przekrzywione) balustrady, zlokalizowane w obrębie skrzyżowania 
ul. Generała Andersa z ul. Reymonta;

c) przekrzywiony znak B-20 „stop”, zlokalizowany w obrębie skrzyżowania 
ul. Generała Andersa z ul. Reymonta;

d) przekrzywiony znak D-6 „przejście dla pieszych” z tabliczką T-27 „tabliczka, 
wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci”;

e) niewidoczny (zasłonięty przez gałęzie drzew) znak D-l „droga 
z pierwszeństwem”;

i) zniszczony znak D-l „droga z pierwszeństwem”.

3. W zakresie kompletności oznakowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wszystkie protokoły oględzin zostały podpisane przez obecnych przy czynnościach: 
kontrolujących, przedstawicieli Policji oraz przedstawiciela organu zarządzającego mchem. 
Dowód: akta kontroli - protokoły oględzin, str. 751-767.
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Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g) rozporządzenia, działania w zakresie zarządzania 
ruchem realizowane są przez podejmowanie czynności organizacyjno -  technicznych, 
w szczególności nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa 
mchu i jego efektywności.
Jak wynika z treści oświadczenia Cezarego Mostowika -  Dyrektora Wydziału Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z dnia 25 sierpnia 2015 r., „analiza bezpieczeństwa 
ruchu przeprowadzana jest na bieżąco w przypadku wniosków mieszkańców lub dokonywania 
objazdów dróg. Z  analizy nie jest sporządzana dokumentacja. ”.
Dowód: akia kontroli, str. 210.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych 
opinii lub wątpliwości związanych z projektem organ zarządzający mchem może:

1) powołać komisję, w której skład wchodzą, w szczególności, przedstawiciel Policji 
oraz przedstawiciel zarządu drogi;

2) zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, audytora lub biegłego w zakresie wpływu planowanej 
organizacji mchu na jego bezpieczeństwo;

3) zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej 
organizacji mchu na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza.

Jak wynika z treści oświadczenia Cezarego Mostowika -  Dyrektora Wydziału Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z dnia 25 sierpnia 2015 r., organ zarządzający mchem, 
w okresie objętym kontrolą nie korzystał z ww. uprawnień.
Dowód: akta kontroli, str. 210.

Zakres (temat) II: dokonywanie w prawie jazdy wpisów potwierdzających odbycie 
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego kontrolowanego zagadnienia ocenia 
się pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrolę przeprowadzono na dobranej próbie, obejmującej losowo wybrane 11 spraw (z roku 
2 0 1 4 -9  i z roku 2015-2).

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 11 wniosków (spraw) dotyczące wpisu do prawa jazdy 
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej (nr prawa jazdy: 00728/10/0225,
01441/11/0225, 01040/08/0225, 05166/06/0225, 01800/09/0225, 00254/08/0225,
01047/10/0225, 01714/09/0225, 01236/09/0225, 00532/11/0225, 01219/10/0225).
Dowód: akta kontroli str. 783-913.

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
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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 jazdy,
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 
Cl, Cl+E, C lub C+E oraz Dl, 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: akia kontroli str. 785-786, 794-795, 809-810, 822-823, 832-833, 844-845, 856-857, 869-870, 879-880, 
889-890, 901-902.

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 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. 789, 800, 814, 825, 839, 848, 858, 874, 884, 896, 909.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W trzech przypadkach Starosta dokonywał wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej przed wniesieniem opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej:
- 01800/09/0225 -  data dokonania wpisu: 13.05.2014 r., data wniesienia opłaty: 22.05.2014 r.;
- 00532/11/0225 -  data dokonania wpisu: 16.07.2014 r., data wniesienia opłaty: 28.07.2014 r.;
- 01441/11/0225 -  data dokonania wpisu: 9.04.2015 r., data wniesienia opłaty: 17.04.2015 r. 
Dowód: akta kontroli str. 809, 832, 901.
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Powyższe stanowi naruszenie przepisu § 8 ust. 1 pkt 12 lit. b) 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 
otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty 
ewidencyjnej.
Zgodnie z pkt 2 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„w przedstawionych przypadkach kierowcy wnioskowali o rozszerzenie dokonanych 
uprawnień, oraz dodatkowo o dokonanie wpisu potwierdzającej posiadanie kwalifikacji 
zawodowej. Po przekazaniu danych przez ośrodek egzaminowania o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku egzaminu państwowego, a także po uprzednim dostarczeniu dokumentów 
niezbędnych do dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji, tut. organ kierując 
się zasadą ekonomiki postępowania -  bez zbędnej zwłoki zamawiał prawo jazdy. Opłatę 
dołączono do akt sprawy przed wydaniem stronie prawa jazdy. Nie znajdując w przepisach 
definicji legalnej -  czym jest „wydanie prawa jazdy” (w odróżnieniu od pojęcia „data 
wydania prawa jazdy”) tut. organ użył znaczenia potocznego słowa wydanie, polegającego na 
przeniesieniu posiadania i odbiorze przez stronę, traktując wydanie/odbiór prawa jazdy jako 
moment wprowadzenia dokumentu do obrotu prawnego (...)”.
Dowód: akia kontroli str. 47.
W ocenie kontrolujących, przedstawione stanowisko jest błędne. Należy bowiem zauważyć, 
że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, jednym z dokumentów niezbędnych 
do dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej 
przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego jest dowód uiszczenia opłaty 
za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej. Tym samym dokonanie wpisu możliwe jest 
dopiero po dostarczeniu ww. dokumentów.

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 wpisu z zachowaniem okresów 
wskazanych w art. 15 ust. 4 ustawy.
Dowód: akta kontroli str. 785, 794, 809, 822, 832, 844, 856, 869, 879, 889, 901.

Wypełnienie obowiązku unieważnienia dotychczasowego prawa jazdy

Zgodnie z § 9 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów
potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prawo jazdy w przypadkach,
0 których mowa w § 8, wydaje się odpowiednio po zwrocie przez osobę dotychczas
posiadanego prawa jazdy.
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
1 zwrócić osobie uprawnionej oraz uzupełnić dane we wniosku i w systemie 
teleinformatycznym.
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We wszystkich sprawach poddanych kontroli umieszczono we wniosku dotyczącym wydania 
unieważnianego prawa jazdy stosownej adnotacji (wpisanie daty w rubryce „Data 
unieważnienia”).
Dowód: akta kontroli str. 790, 805, 818, 828, 840, 852, 865, 875, 885, 897, 912.

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, Dl, 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 prawa jazdy. Datą ważności 
uprawnienia jest przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiednio badania 
lekarskiego, badania psychologicznego albo data ukończenia pierwszego albo następnego 
szkolenia okresowego (ust. 5 cytowanego wyżej przepisu).

W 6 sprawach poddanych kontroli dokonano wpisu we wniosku w sposób określony przez 
§ 9 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia.
Dowód: akta kontroli str. 785, 822, 856, 869, 879, 901.

Stwierdzone uchybienia:
1. W 5 przypadkach (dot. spraw nr 01047/10/0225, 01800/09/0225, 00532/11/0225, 
01236/09/0225, 00728/10/0225) organ dokonywał wpisu kodu 95 w układzie 
„95.RRRR.MM.DD”.
Dowód: akta kontroli str. 794, 809, 832, 844, 889.

Inne stwierdzone nieprawidłowości (dotyczące wydawania decyzji administracyjnych):
1. W jednym przypadku (nr prawa jazdy: 00254/08/0225), w części H wniosku „Informacja 
o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami”, organ dokonywał skreślenia słowa 
„Informacja”, zastępując je słowem „Decyzja”.
Dowód: akta kontroli str. 844, 879.
Zgodnie z pkt 1 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„od dnia 24 sierpnia 2015 r. -  nowelą z Dz. U. z 2014 r. poz. 970 -  zmieniono brzmienie art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 
155 ze zm.), w ten sposób że prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji 
administracyjnej (...). W początkowym okresie czasu stosowania przepisu w nowym 
brzmieniu, istniało wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania tej 
formy działania. Tut. organ podziela poglądy ostatnio prezentowane przez doktrynę, 
iż np. w przypadku stosowania art. 18 prawo jazdy jest wydawane w formie decyzji 
materialno-technicznej, a nie decyzji administracyjnej. Tak więc należy stwierdzić,

19



iż w przedstawionych przypadkach nie należy rozumieć, iż nastąpiło wydanie prawa jazdy 
w formie decyzji administracyjnej.”
Dowód: akta kontroli str. 47.
Z udzielonych wyjaśnień oraz akt ww. sprawy jednoznacznie wynika, iż Starosta, nie mając 
pewności odnośnie formy, w jakiej powinno nastąpić dokonanie wpisu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, uznał, iż należy dokonywać go w formie decyzji 
administracyjnej. Dla tego też celu zmieniał treść przepisów wykonawczych.

Inne stwierdzone uchybienia:
1. Brak uzupełnienia we wniosku rubryk: Numer w rejestrze oraz Numer karty kierowcy (dot. 
sprawy nr 05166/06/0225).
Dowód: akta kontroli str. 794.

Zakres (temat) III: Wydawanie wtórnika prawa jazdy

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego ww. zagadnienia ocenia się 
pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrolę przeprowadzono na dobranej próbie, obejmującej losowo wybrane 53 sprawy 
(z roku 2014-33  i z roku 2015-20).

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 53 losowo wybrane wnioski (sprawy) dotyczące wydania 
jazdy nr: 00100/99/0225, 04199/01/0225, 05795/01/0225, 01729/00/0225,
03617/03/0225,
00828/05/0225,
00080/10/0225,
01492/10/0225,
00041/11/0225,
00755/09/0225,
02479/03/0225,
00703/08/0225,
01396/08/0225,

06888/02/0225, 
00708/09/0225, 
06100/02/0225, 
00663/11/0225, 
05407/06/0225, 
04808/04/0225, 
01518/04/0225, 
06016/01/0225,

01030/10/0225,
02307/05/0225,
01640/12/0225,
00752/01/0225,
05646/02/0225,
00749/07/0225,
03417/03/0225,
01266/06/0225,
03223/02/0225,00305/13/0225, 

01204/10/0225, 00529/07/0225, 05002/06/0225. 
Dowód: akta kontroli str. 927-1246.

01545/08/0225,
00249/99/0225,
01450/01/0225,
05649/02/0225,
03862/06/0225,
04998/06/0225,
00021/11/0225,
03721/03/0225,
00780/13/0225,

wtórnika prawa 
00575/11/0225, 
06648/01/0225, 
05648/06/0225, 
03987/05/0225, 
00278/10/0225, 
02009/04/0225, 
06413/01/0225, 
00458/05/0225, 
00484/11/0225, 
00334/13/0225,

Wypełnienie obowiązku sprawdzenia kompletności wniosku

W przypadku 52 spraw poddanych kontroli, do wniosków 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
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prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej, fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 
pkt 3).

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W jednym przypadku (nr prawa jazdy 00752/01/0025) Starosta wydał wtórnik 
na podstawie, załączonego do wniosku, oświadczenia o zniszczeniu prawa jazdy w sposób 
powodujący jego nieczytelność.
Dowód: akta kontroli str. 1124.
Powyższe stanowi naruszenie art. 18 ust. 2, który przewiduje wydanie wtórnika prawa jazdy 
wyłącznie w przypadku złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, bądź w przypadku jego 
zniszczenia w sposób powodujący nieczytelność -  zwrotu zniszczonego dokumentu. Złożone 
przez wnioskodawcę oświadczenie nie spełnia ww. wymogów..

Wypełnienie obowiązku terminowego załatwienia sprawy

Brak uwag.

Pobieranie opłaty za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 
pojazdami 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:
- § 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 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. 930, 936, 941, 946, 953, 958, 964, 969, 975, 988, 993, 998,1003,1008, 1013,1019, 
1024,1029,1034,1040,1045,1052,1059,1066,1072,1077,1084,1090,1098,1107,1112,1119,1124,1132, 
1138,1143,1148,1153,1158,1163, 1170,1175,1182,1188,1194,1201,1206,1212,1217,1227,1232,1239, 
1246.

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. 928, 934, 939, 944, 948, 956, 962, 967, 973, 982, 991, 996,1001,1006,1011,1016, 
1022,1027,1032, 1038,1043, 1050, 1057,1064,1069,1075,1080,1088,1093,1105,1110,1117,1122,1130, 
1136,1141,1146,1151,1156,1161,1168,1173,1180,1186,1192,1198,1204,1210,1215,1224,1230,1235, 
1244.

Inne stwierdzone nieprawidłowości (dotyczące wydawania decyzji administracyjnych):
1. W przypadku 33 spraw poddanych kontroli (nr prawa jazdy: 04199/01/0225, 
05795/01/0225, 01729/00/0225, 03617/03/0225, 06888/02/0225, 01545/08/0225,
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00708/09/0225,
03987/05/0225,
03862/06/0225,
04998/06/0225,
03417/03/0225,

02307/05/0225,
00752/01/0225,
02009/04/0225,
06413/01/0225,
00021/11/0225,

05648/06/0225, 00080/10/0225, 01640/12/0225,
00041/11/0225, 05407/06/0225, 05646/02/0225,
00755/09/0225, 04808/04/0225, 00749/07/0225,
06413/01/0225, 02479/03/0225, 01518/04/0225,
00458/05/0225, 00703/08/0225, 06016/01/0225,

01266/06/0225, 03721/03/0225, 01396/08/0225, 00305/13/0225, 01204/10/0225), w części H 
wniosku „Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami”, organ dokonywał 
skreślenia słowa „Informacja”, zastępując je słowem „Decyzja”.
DowW; akta kontroli str. 956, 996,1032,1038,1043, 1050, 1057,1064,1069,1080, 1088,1093,1105, 1110, 
1117,1122,1130,1136,1141,1146,1151,1156,1161,1168,1173,1180, 1186,1192,1198,1204,1210,1215, 
1244.
Zgodnie z pkt 1 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„od dnia 24 sierpnia 2015 r. -  nowelą z Dz. U. z 2014 r. poz. 970 -  zmieniono brzmienie art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 
155 ze zm.), w ten sposób że prawo jazdy jest wydawane przez starostą, w drodze decyzji 
administracyjnej (...). W początkowym okresie czasu stosowania przepisu w nowym 
brzmieniu, istniało wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania tej 
formy działania. Tut. organ podziela poglądy ostatnio prezentowane przez doktrynę, 
iż np. w przypadku stosowania art. 18 prawo jazdy jest wydawane w formie decyzji 
materialno-technicznej, a nie decyzji administracyjnej. Tak więc należy stwierdzić, 
iż w przedstawionych przypadkach nie należy rozumieć, iż nastąpiło wydanie prawa jazdy 
w formie decyzji administracyjnej.”
Dowód: akta kontroli str. 47.
Z udzielonych wyjaśnień oraz akt ww. spraw jednoznacznie wynika, iż Starosta, nie mając 
pewności odnośnie formy, w jakiej powinno nastąpić wydanie wtórnika prawa jazdy, uznał, 
iż należy dokonywać go w formie decyzji administracyjnej. Dla tego też celu zmieniał treść 
przepisów wykonawczych.

2. W 50 przypadkach (nr prawa jazdy: 00100/99/0225, 04199/01/0225, 05795/01/0225,
01729/00/0225,
01545/08/0225,
00249/99/0225,
01450/01/0225,
05649/02/0225,
03862/06/0225,
04998/06/0225,
00021/11/0225,
03721/03/0225,

00575/11/0225,
06648/01/0225,
05648/06/0225,
03987/05/0225,
00278/10/0225,
02009/04/0225,
06413/01/0225,
00458/05/0225,
00484/11/0225,

03617/03/0225,
00828/05/022,

00080/10/0225,
01492/10/0225,
00041/11/0225,
00755/09/0225,
02479/03/0225,
00703/08/0225,

06888/02/0225,
00708/09/0225,
06100/02/0225,
00663/11/0225,
05407/06/0225,
04808/04/0225,
01518/04/0225,
06016/01/0225,
03223/02/0225,

01030/10/0225,
02307/05/0225,
01640/12/0225,
00752/01/0225,
05646/02/0225,
00749/07/0225,
03417/03/0225,
01266/06/0225,
01204/10/0225,01396/08/0225,

00529/07/0225, 05002/06/0225) organ, wydając wtórnik prawa jazdy, określał termin 
ważności prawa jazdy oraz poszczególnych uprawnień. Powyższe stanowi naruszenie art. 13 
ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami oraz poz. 2.2.3 i 2.2.4 cz. II załącznika 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia 
do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005). Należy bowiem wskazać, że na gruncie 
regidacji ustawy o kierujących pojazdami zachodzi konieczność wyraźnego odróżnienia 
uprawnienia do kierowania pojazdami, stanowiącego w swej istocie prawo podmiotowe 
uprawniające do kierowania danego rodzaju pojazdem, od samego dokumentu prawa jazdy, 
który jedynie stwierdza posiadanie tego uprawnienia przez określoną osobę, stanowiąc 
w swej istocie dowód prawa - uprawnienia do kierowania pojazdami. Na blankiecie prawa 
jazdy ujawnieniu winny podlegać odrębnie -  data ważności dokumentu prawa jazdy oraz data 
ważności samego uprawnienia do kierowania pojazdami. Utrata prawa jazdy z jakichkolwiek 
powodów, w tym również z powodu utraty jego ważności, nie jest tożsama z utratą uprawnień 
do kierowania pojazdami. Zgodnie z  art. 13 ust. 1 u.kp. dokumenty praw jazdy według
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nowego wzoru mają ściśle określony termin ważności, ale nie tracą przez to bezterminowego 
charakteru uprawnienia do kierowania pojazdami nabyte przez osoby pod rządami 
poprzednich przepisów dotyczących nabywania takich uprawnień (zob. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2015 r., III SA/Po 
783/14). Starosta, wpisując daty ważności w poz. 11 prawa jazdy określił tym samym termin 
ważności poszczególnych uprawnień, do czego nie miał podstawy prawnej.
Dowód: akta kontroli str. 928, 934, 939, 948, 956, 962, 967, 982, 991, 996, 1001, 1006, 1011, 1016, 1022, 
1027,1032,1038,1043,1050,1057,1064,1069,1075,1080, 1088,1093,1105,1110,1117,1122,1130,1136, 
1141,1146,1151,1156,1161,1168,1173,1180,1186,1192,1198,1204,1210,1215,1224,1230,1244.

3. W trzech przypadkach (nr prawa jazdy: 00780/13/0225, 00334/13/0225, 00305/13/0225) 
organ, wydając wtórnik prawa jazdy z określonym terminem ważności poszczególnych 
uprawnień, ponownie określał ich termin ważności na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
0 kierujących pojazdami. Wtórnik prawa jazdy powtarza natomiast zapisy pierwotnego 
dokumentu Dokument ten zatem powinien określać termin ważności poszczególnych 
uprawnień zgodnie z terminem, określonym w pierwotnym dokumencie. Powyższe stanowi 
zatem naruszenie art. 13 ust. 1 ww. ustawy.
Dowód: akta kontroli str. 944, 973,1235,

Inne stwierdzone uchybienia:
1. Brak uzupełnienia we wniosku rubryki Numer w rejestrze (dot. spraw nr 05649/02/0225, 
05646/02/0225).
Dowód: akta kontroli str. 1001,1151.

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

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego ww. zagadnienia ocenia się 
pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrolą objęto całość prowadzonych spraw w roku 2014 i 2015.

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Wypełnienie obowiązku prowadzenia rejestru

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
1 numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców (art. 28 ust. 7 cytowanej ustawy).
Starosta Zgorzelecki prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców w formie elektronicznej, wykorzystując „OSK” - „Przedsiębiorca” w systemie 
teleinformatycznym „Portal Starosty”. System ten umożliwia umieszczenie w nim, oprócz 
wszystkich wymaganych danych w rejestrze, wymienionych w art. 28 ust. 7 ustawy
0 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
1 zatrudnionych osób; dane pojazdu: marka, model, rok produkcji, kategoria; dane ratownika 
medycznego: imię, nazwisko; spełnianie dodatkowych wymagań.
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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 dwie listy przedsiębiorców: aktywnych (15 pozycji) 
oraz skreślonych (11 pozycji).
Dowód: akta kontroli str. 1247-1253.

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
0 kierujących pojazdami.
W okresie objętym kontrolą Starosta Zgorzelecki wpisał do rejestru 3 przedsiębiorców:

1) Ośrodek szkolenia kierowców Auto Szkoła Zyta Noskowicz -  Pałko -  nr ewidencyjny 
00500225;

2) Ośrodek szkolenia kierowców „PAWEŁ SZKOLI” Zygmunt Janik -  nr ewidencyjny 
00510225;

3) Ośrodek szkolenia kierowców Tadeusz Kurantowicz -  nr ewidencyjny 00520225.

Ponadto, w okresie kontroli Starosta dokonał rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru dla 
4 przedsiębiorców:

1) Ośrodek szkolenia kierowców Szkoła Jazdy „ARO-JARO” Jarosław Kurzępa -  
nr ewidencyjny 00240225;

2) Ośrodek szkolenia kierowców Nauka Jazdy „BUDZIK” Zbigniew Budziński -  
nr ewidencyjny 00470225;

3) Ośrodek szkolenia kierowców „CENTRUM” Sebastian Ratajczyk -  nr ewidencyjny 
00380225;

4) Ośrodek szkolenia kierowców „AGA” Agnieszka Gaweł -  nr ewidencyjny 00490225. 

I. Wypełnienie obowiązku sprawdzenia kompletności wniosku

We wszystkich przypadkach wnioski składane przez przedsiębiorców były zgodne ze wzorem 
określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie tworzenia i nadawania numeru 
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz 
wysokości 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. 1256-1257,1267-1268,1292-1293,1309-1310,1335-1336,1349-1350,1374-1375.

W 6 przypadkach do wniosków o wpis bądź rozszerzenie zakresu szkolenia przedsiębiorcy 
dołączali dowód uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł (zgodnie z § 6 pkt 1 
ww. rozporządzenia). W 1 przypadku (ośrodek nr 00470225) Starosta wzywał 
do uzupełnienia wniosku poprzez załączenie dowodu uiszczenia opłaty.
Dowód: akta kontroli str. 1258,1269,1290-1291,1311,1337,1351,1376.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Brak wezwania do uzupełnienia wniosku przez podanie informacji dot. lokalizacji
1 powierzchni placu manewrowego (dot. wniosku przedsiębiorcy Zygmunta Janika z dnia 15
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maja 2014 r.). Powyższe stanowi naruszenie art. 28 ust. 4 pkt. 6 ustawy o kierujących 
pojazdami, zgodnie z którym wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy, zawierający m. in. adresy 
należących do ośrodka pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, 
wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca 
posiada tytuł prawny do tych obiektów.
Dowód: akta kontroli str. 1309-1310.
Zgodnie z pkt 6 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„Starosta wzywał telefonicznie przedsiębiorcę Pana Zygmunta Janik -  działającego przez 
pełnomocnika Pana Pawła Byczkowskiego -  do uzupełnienia wniosku z dnia 15 maja 2014 r., 
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.” Zgodnie 
z treścią notatki służbowej, sporządzonej na tę okoliczność przez Katarzynę Goszcz -  
Inspektora w Wydziale Komunikacji, pełnomocnik przedsiębiorcy poinformował o lokalizacji 
placu manewrowego.
Dowód; akta kontroli str. 48,1308.
W ocenie kontrolujących, powyższe wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione. Udzielenie 
informacji w trakcie rozmowy telefonicznej nie zwalnia bowiem przedsiębiorcy 
od obowiązku złożenia kompletnego wniosku, tj. zawierającego wszystkie informacje, 
wymagane przepisami prawa -  tym bardziej, że prawdziwość danych zawartych we wniosku 
potwierdzane jest złożeniem stosownego oświadczenia (część E wniosku).

Stwierdzone uchybienie:
We wszystkich przypadkach organ nie uzupełnił we wniosku rubryki „Nr w rejestrze”.

II. Wypełnienie obowiązku terminowego załatwienia sprawy

We wszystkich przypadkach organ dokonywał wpisu do rejestru i wydawał zaświadczenie 
o wpisie w terminie przewidzianym w art. 67 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, tj 7 dni od dnia wpływu bądź uzupełnienia wniosku o wpis.
Dowód: akta kontroli str. 1254,1265,1289,1302,1333,1360,1370.

III. Wypełnienie obowiązku umieszczenia danych w rejestrze

W 5 przypadkach organ umieścił w rejestrze dane, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy 
o kierujących pojazdami (tj. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby; 
numer identyfikacji podatkowej (NIP); numer identyfikacji statystycznej (REGON); 
oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców; adresy należących do ośrodka lokali 
biurowych, sal wykładowych oraz placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu 
prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych 
obiektów; zakres prowadzonego szkolenia; imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców 
wraz z ich numerami ewidencyjnymi; numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym 
prowadzona jest nauka jazdy; numer w rejestrze i numer ewidencyjny ośrodka szkolenia 
kierowców), zgodne ze złożonym wnioskiem. Nadawane przez Starostę numery ewidencyjne 
są zgodne z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie tworzenia i nadawania numeru 
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz 
wysokości 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. 1259-1264,1284-1288,1297-1301,1339-1343,1364-1369,1377-1381,1387-1391.
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Stwierdzone nieprawidłowości'.
1. Umieszczenie w rejestrze danych, niezgodnych ze złożonym wnioskiem:
- ośrodek nr 00510225, wniosek z dnia 15.05.2014 r. -  zgłoszony we wniosku pojazd nr rej. 
DZG 18127 nie został wpisany do rejestru, pojazd nr rej. DJ 18127 nie został zgłoszony we 
wniosku.
Dowód: akta kontroli str. 1310,1329.
Wykazywanie w rejestrze nie zgłoszonych pojazdów oraz nie umieszczanie w rejestrze 
zgłoszonych pojazdów stanowi naruszenie art. 28 ust. 7 w zw. z ust. 4 ustawy o kierujących 
pojazdami.

IV. Wypełnienie obowiązku wydania zaświadczenia o dokonaniu wpisu

We wszystkich przypadkach organ wydawał zaświadczenia zgodne ze wzorem, określonym 
w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.
Dowód: akta kontroli str. 1254,1265,1289,1302,1333,1360,1370.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1.We wszystkich przypadkach organ, wydając zaświadczenie o wpisie nie wskazał 
wszystkich miejsc wykonywania działalności. Stanowi to naruszenie zawartego we wzorze 
wniosku objaśnienia, zgodnie z którym pozostałe miejsca wykonywania działalności należy 
wskazać w załączniku do zaświadczenia.

2. W zaświadczeniu nr 4/2014 (dot. ośrodka nr 00510225) organ wskazał adres siedziby 
przedsiębiorcy niezgodnie ze złożonym wnioskiem (adres zgłoszony we wniosku: 59-900 
Zgorzelec, ul. Chopina 2A, adres w zaświadczeniu: 59-220 Legnica, ul Warmińska 32/8). 
Dowód: akta kontroli str. 1302,1309.

V. Wypełnienie obowiązku powiadomienia starostów, na obszarze których znajduje się 
infrastruktura ośrodka o dokonaniu wpisu.

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 obszarze działania których znajduje 
się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informacje na temat tej 
infrastruktury i jej lokalizacji.
Zgodnie z powyższym, organ pismem II.KM.5441.2.24.2015 z dnia 18.05.2015 r. 
poinformował Starostę Lubańskiego o fakcie dokonania w dniu 20.10.2014 r. wpisu części 
infrastruktury (plac manewrowy) ośrodka nr 00510225, usytuowanego pod adresem: 59-800 
Lubań, ul. Jeleniogórska 12.
Dowód: akta kontroli str. 1314.

Zmiana danych umieszczonych w rejestrze

Zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy o kierujących pojazdami, przedsiębiorca jest obowiązany 
złożyć staroście, o którym mowa w ust. 3 informację o wszelkich zmianach danych 
w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
W okresie objętym kontrolą Starosta otrzymał wnioski o dokonanie zmiany danych 
umieszczonych w rejestrze, złożone przez następujących przedsiębiorców:

1) Ośrodek szkolenia kierowców „ZEBRA” Marcin Procajło -  nr ewidencyjny 
00480225 -  wnioski z dnia 16.06.2014 r., 8.10.2014 r., 17.03.2015 r., 17.08.2015 r.;

2) Ośrodek szkolenia kierowców „AGA” Agnieszka Gaweł -  nr ewidencyjny 00490225 
-w nioski z dnia 17.02.2014 r., 19.05.2014 r., 22.03.2014 r. i 15.06.2015 r.;

26



3) Nauka Jazdy „BUDZIK” Zbigniew Budziński -  nr ewidencyjny 00470225 -  wniosek 
z dnia 27.02.2014 r.;

4) Ośrodek szkolenia kierowców „SUPER ELKA” Joanna Zienkiewicz -  nr ewidencyjny 
00420225 -  wnioski z dnia 4.03.2014 r„ 6.03.2014 r. i 9.03.2014 r.;

5) Prywatna Nauka Jazdy „ELKA BOGATYNIA” Grażyna Gosk -  nr ewidencyjny 
00280225 -  wniosek z dnia 5.03.2014r.;

6) Ośrodek szkolenia kierowców „CENTRUM” Sebastian Ratajczyk -  nr ewidencyjny 
00380225 -  wnioski z dnia 7.03.2014 r„ 2.09.2014 r. i 8.06.2015 r.;

7) OSM Auto Szkoła „PATRYK” Dariusz Kaznowski -  nr ewidencyjny 00180225 -  
wnioski z dnia 20.03.2014 r. i 16.10.2014 r.;

8) Auto Szkoła „GREGOR” Marta Kaznowska -  nr ewidencyjny 00370225 -  wnioski 
z dnia 11.04.2014 r„ 13.05.2014 r„ 13.06.2014 r„ 11.07.2014 r„ 13.08.2014 r„
11.09.2014 r„ 13.11.2014 r„ 12.12.2014 r„ 13.01.2015 r„ 13.03.2015 r„ 13.04.2015 
r„ 10.06.2015 r. i 13.07.2015 r.;

9) Auto Szkoła Zyta Noskowicz -  Pałko -  nr ewidencyjny 00500225 -  wniosek z dnia
06.05.2014 r.;

10) Ośrodek szkolenia kierowców Agnieszka Kurantowicz -  nr ewidencyjny 00230225 -  
wniosek z dnia 27.08.2014 r.;

11) Auto „PLUS” Szkoła Daniel Szymański -  nr ewidencyjny 00210225 -  wnioski z dnia
3.09.2014 r. i 13.04.2015 r.;

12) Auto Szkoła 4 Koła Marcin Henclik -  nr ewidencyjny 00450225 -  wnioski z dnia
3.10.2014 r„ 27.04.2015 r. i 25.05.2015 r.;

13) Szkoła Jazdy „ARO-JARO” Jarosław Kurzępa -  nr ewidencyjny 00240225 -  wnioski 
z dnia 14.11.2014 r„ 21.11.2014 r. i 14.08.2015 r.;

14) Ośrodek szkolenia kierowców „PAWEŁ SZKOLI” Zygmunt Janik -  nr ewidencyjny 
00510225 -  wniosek z dnia 22.12.2014 r.;

15) „EURO DRIVE” Szkoła Jazdy Marcin Pilszak -  nr ewidencyjny 00160225 -  wniosek 
z dnia 29.01.2015 r.;

16) Ośrodek szkolenia kierowców „VIP” Zbigniew Staniak -  nr ewidencyjny 00330225 -  
wniosek z dnia 30.01.2015 r.

Dowód: akta kontroli str. 1317-1321,1344-1347,1360-1363,1382 -1609.

I. Wypełnienie obowiązku umieszczenia danych w rejestrze, zgodnych z otrzymaną 
informacją.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Umieszczenie w rejestrze danych, niezgodnych z otrzymaną informacją:
- ośrodek nr 00470225 -  umieszczona w rejestrze data wygaśnięcia tytułu prawnego do placu 
manewrowego przy ul. Sportowej 8, 59-920 Bogatynia niezgodna z otrzymaną informacją 
(data w rejestrze: 31.12.2015 r., data zgłoszona przez przedsiębiorcę: 31.12.2014 r.).
Dowód: akta kontroli str. 1409-1413.
- ośrodek nr 00510225 -  plac manewrowy przy ul. Armii Krajowej VI.AM-2 m.AM-2, 
59-900 Zgorzelec nie został zgłoszony we wniosku; zgłoszony we wniosku pojazd nr rej. 
DZG 18127 nie został wpisany do rejestru.
Dowód: akta kontroli str. 1319,1328-1329.
- ośrodek nr 00330225 -  adres siedziby przedsiębiorcy we wniosku: 59-900 Zgorzelec, 
ul. Daszyńskiego 91, adres w rejestrze: 59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 4/1; zgłoszony 
we wniosku pojazd nr rej. DJ 33282 nie został wpisany do rejestru; wpisane do rejestru 
pojazdy nr rej. DZG22950, DJ97105, DZG 02610 i DZG 45WA nie zostały zgłoszone 
we wniosku.
Dowód: akta kontroli str. 1383,1387.
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- ośrodek nr 00490225 -  umieszczony w rejestrze nr REGON nie jest zgodny 
z nr zgłoszonym we wnioskach.
Dowód: akta kontroli str. 1345,1361,1364.
Wykazywanie w rejestrze: nie zgłoszonych placów manewrowych, pojazdów i instruktorów 
oraz nie umieszczenie w rejestrze zgłoszonych zmian stanowi naruszenie art. 28 ust. 7 
w zw. z ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

II. Wypełnienie obowiązku wydania zaświadczenia o zmianie zakresu wpisu

We wszystkich przypadkach, dotyczących zmiany zakresu wpisu, organ wydawał 
zaświadczenia zgodne ze wzorem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców 
i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie 
poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia 
kierowców.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W 3 przypadkach organ za wydanie zaświadczenia pobierał opłatę skarbową w wysokości 
17 zł.
Dowód: akta kontroli str. 1321,1363,1385.

2. We wszystkich przypadkach organ, wydając zaświadczenie nie wskazał pozostałych miejsc 
wykonywania działalności. Stanowi to naruszenie zawartego we wzorze wniosku objaśnienia, 
zgodnie z którym pozostałe miejsca wykonywania działalności należy wskazać w załączniku 
do zaświadczenia.
Dowód: akta kontroli str. 1317,1344,1360,1382.

3. W zaświadczeniu nr 7/2014 (dot. ośrodka nr 00510225) oraz 2/2015 (dot. ośrodka 
nr 00330225) organ wskazał adres siedziby przedsiębiorcy niezgodnie ze złożonym 
wnioskiem.
Dowód: akta kontroli str. 1317-1319,1382-1383.

Skreślanie przedsiębiorców z rejestru 

I. Skreślenia dokonane na wniosek przedsiębiorcy

W okresie kontroli Starosta Zgorzelecki dokonał w rejestrze 5 skreśleń na wniosek 
przedsiębiorcy:

- Ośrodek szkolenia kierowców AUTO SZKOŁA Leszek Stano -  nr ewidencyjny 00110225 -  
data złożenia wniosku: 11.02.2014 r., data skreślenia: 12.02.2014 r.;
- Ośrodek szkolenia kierowców AUTO SZKOŁA „LIDER” Marian Ślusarczyk -  
nr ewidencyjny 00220225 -  data złożenia wniosku: 18.03.2014 r., data skreślenia: 01.04.2014 
r. (zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy);
- Ośrodek szkolenia kierowców AUTO SZKOŁA Zyta Noskowicz -  Pałko, nr ewidencyjny 
00500225 -  data złożenia wniosku: 02.09.2014 r., data skreślenia: 03.09.2014 r.;
- Ośrodek Szkolenia Kierowców Agnieszka Kurantowicz, nr ewidencyjny 00230225 -  data 
złożenia wniosku: 14.01.2015 r., data skreślenia: 16.01.2015 r.;
- Ośrodek szkolenia kierowców AUTO PLUS SZKOŁA Daniel Szymański -  nr ewidencyjny 
00210225 -  data złożenia wniosku: 29.05.2015 r., data skreślenia: 02.06.2015 r.
Dowód: akta kontroli str. 1610-1639.
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Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Pomimo, iż jedynie przedsiębiorca Daniel Szymański wnioskował o wydanie 
zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru, Starosta wydawał takie zaświadczenie we wszystkich 
przypadkach, pobierając opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Dowód: akta kontroli str. 1611-1612,1616-1618,1620-1622,1624-1627,1630-1635.
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy nie wymaga 
wydania zaświadczenia, 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).
Zgodnie z pkt 10 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„w przedstawionych przypadkach uzyskanie zaświadczenia było intencją strony już 
w momencie złożenia wniosku o wykreślenie wpisu. Wniesienie opłaty skarbowej za wydanie 
zaświadczenia jest potwierdzeniem zakresu żądania strony. Brak wyraźnej deklaracji strony 
we wniosku wynikał z niedopatrzenia tut. urzędu”.
Dowód: akta kontroli str. 48.
W ocenie kontrolujących powyższe stanowisko jest błędne. Z treści akt sprawy, przekazanych 
kontrolującym nie wynika bowiem, by przedsiębiorcy wnosili o wydanie zaświadczenia. 
Ponieważ pisemne zawiadomienie przedsiębiorców o dokonaniu skreślenia jest obowiązkiem 
organu, który nie podlega opłacie, Starosta winien był uzyskać jednoznaczną, pisemną 
deklarację przedsiębiorców, wyrażającą intencję uzyskania zaświadczenia. Domniemanie 
takiego żądania jest niedopuszczalne.

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. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Zgodnie z pkt 1 wyjaśnień, złożonych w dniu 14 września 2015 r. z upoważnienia Starosty 
Zgorzeleckiego przez Michała Kruszewskiego -  Zastępcę Dyrektora Wydziału Komunikacji, 
w okresie objętym kontrolą Starosta, w drodze decyzji administracyjnej, nie odmawiał wpisu 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
Dowód: akta kontroli str. 42.

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 Zgorzelecki nie wydał żadnego poświadczenia 
o spełnianiu przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań.
Dowód: akta kontroli str. 42.

Dokonywanie ponownego wpisu przedsiębiorcy do rejestru, któremu organ rejestrowy wydał 
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
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w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 
wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1.
Zgodnie z pkt. 2 wyjaśnień, złożonych w dniu 14 września 2015 r. z upoważnienia Starosty 
Zgorzeleckiego przez Michała Kruszewskiego -  Zastępcę Dyrektora Wydziału Komunikacji, 
w okresie objętym kontrolą Starosta nie wpisywał do rejestru przedsiębiorców, którym 
w drodze decyzji administracyjnej zakazano wcześniej wykonywania działalności w zakresie 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Dowód: akia kontroli, str. 42.

Dokonanie korekty dotychczasowych numerów ewidencyjnych i w danie 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 są zgodne z wzorem określonym 
w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.
Dowód: akta kontroli str. 1248-1251.

Zakres (temat) V: Prowadzenie ewidencji instruktorów. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego ww. zagadnienia ocenia się 
pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrolą objęto całość prowadzonych spraw w roku 2014 i 2015.

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:
- 3 wnioski o wpis do ewidencji instruktorów,
Dowód: akia kontroli str. 1667-1716.
- 4 wnioski o rozszerzenie uprawnień do prowadzenia szkolenia,
Dowód: akta kontroli str. 1717-1788.
- 44 sprawy, dotyczące wykreślenia z ewidencji instruktorów, w przypadkach określonych 
w art. 46 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 1913-2118.
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Wypełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji instruktorów

Starosta Powiatu Zgorzeleckiego prowadzi ewidencję instruktorów w formie elektronicznej, 
za pomocą programu informatycznego „Portal 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 ewidencyjny;
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 Zgorzeleckiego ewidencji instruktorów istnieją rubryki 
przeznaczone do wypełniania danymi, o których mowa we wskazanym wyżej przepisie.

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, Cl, Cl+E, C, C+E, Dl, 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,

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;
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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 Zgorzelecki wpisał do prowadzonej ewidencji 
instruktorów o nr ewidencyjnych:
- DZG0132 -  wpis po uprzednim skreśleniu na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o kierujących pojazdami,
- DZG0133 - wpis po uprzednim skreśleniu na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o kierujących pojazdami,
- DZG0134,
- DZG0116 -  rozszerzenie uprawnień do szkolenia o kat. C;
- DZG0032 -  rozszerzenie uprawnień do szkolenia o kat. C;
- DZG0032 -  rozszerzenie uprawnień do szkolenia o kat. C+E;
- DZG0124 -  rozszerzenie uprawnień do szkolenia o kat. A.

We wszystkich sprawach składano wnioski, zgodne 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.
Dowód: akta kontroli str. 1668,1687,1706,1721,1757,1775.

W 3 sprawach (dot. instruktorów nr DZG0132, DZG0133 i DZG0134) Starosta dokonywał 
wpisu w drodze decyzji administracyjnej, zawierającej elementy określone w art. 107 ustawy
-  Kodeks postępowania administracyjnego.
Dowód: akta kontroli str. 1667,1686,1703.
Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Brak wezwania do uzupełnienia wniosku poprzez załączenie orzeczenia lekarskiego, 
stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora 
oraz orzeczenia psychologicznego, stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych 
do wykonywania czynności instruktora (dot. instruktorów nr DZG 0132 i DZG0133).
Dowód: akta kontroli str. 1676-1677,1689-1690.
Do ww. wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów załączano kopie 
dokumentów („Orzeczenie lekarskie” i „Orzeczenie psychologiczne”), których treść (zakres 
przeprowadzonych badań) nie wskazuje, iż dane badanie obejmowało ustalenie istnienia lub 
braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności 
instruktora.
Powyższe stanowi naruszenie art. 33 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie 
z którym instruktorem jest osoba posiadająca ważne orzeczenie lekarskie o braku
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przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie 
psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora.
Zgodnie z pkt 11 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„instruktorzy nr DZG0132 i DZG0133 zostali skreśleni przez Starostę Zgorzeleckiego 
z ewidencji instruktorów z powodu nieprzedłożenia w wymaganym terminie zaświadczenia 
potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. Składając wniosek 
o ponowny wpis do ewidencji instruktorów załączono orzeczenia lekarskie, które znajdowały 
się w ich aktach ewidencyjnych (...). Starosta nie wzywał stron do uzupełnienia wniosku
0 ponowny wpis do ewidencji instruktorów z uwagi na zachowanie terminu ważńości 
orzeczeń, które na dzień wydania zawierały prawidłową podstawę prawną”.
Dowód: akta kontroli str. 48.
W ocenie kontrolujących przedstawione stanowisko jest błędne. Trzeba bowiem wskazać, 
iż w przypadku decyzji konstytutywnych, kształtujących stosunek administracyjnoprawny 
w chwili ich wydania, należy stosować przepisy obowiązujące w tej właśnie chwili (zob. 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r., VII 
SA/Wa 1443/13). W dacie ponownego złożenia wniosku o wpis do ewidencji instruktorów 
w ww. sprawach obowiązywały już przepisy ustawy o kierujących pojazdami, w związku 
z czym organ powinien był wezwać strony do uzupełnienia wniosku o orzeczenie lekarskie
1 orzeczenie psychologiczne, zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy.

2. Dokonywanie rozszerzenia uprawnień do szkolenia w drodze zmiany decyzji ostatecznej 
(art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego).
We wszystkich sprawach, dot. rozszerzenia uprawnień do szkolenia Starosta wydawał decyzję 
zmieniającą decyzję ostateczną o wpisie do ewidencji instruktorów, powołując się na art. 155 
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dowód: akta kontroli str. 1717,1751,1755,1770.
Zgodnie z pkt 12 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„w zawiązku z tym, że w obrocie prawnym znajdowały się decyzje administracyjne 
rozstrzygające m.in. o zakresie uprawnień instruktora do szkolenia osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami -  tut. organ uznał, iż tryb przewidziany w art. 155 
Kpa będzie -  jako dotyczący decyzji prawidłowych -  właściwy do zmiany treści decyzji 
w żakresie dotyczącym uprawnień instruktora. W przeciwnym razie należałoby podjąć 
czynności w celu wyeliminowania funkcjonującej w obrocie prawnym wcześniejszej decyzji 
o posiadanym zakresie uprawnień do szkolenia”.
Dowód: akta kontroli str. 48-49.
W ocenie kontrolujących, przedstawione stanowisko jest błędne. Należy bowiem zaznaczyć, 
iż organ, rozpatrując wniosek o rozszerzenie uprawnień do szkolenia dokonuje 
merytorycznego rozpatrzenia tej sprawy. Tymczasem postępowanie prowadzone w trybie art. 
155 kp.a. nie zmierza do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy już ostatecznie 
zakończonej. Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania 
administracyjnego może być dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy 
"pierwotnej", przy uwzględnieniu normy prawa materialnego, w oparciu o którą tę decyzję 
"pierwotną" wydano. Prawna możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 kp.a. 
uwarunkowana jest zatem prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu 
prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron (zob. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2013 r., II OSK 2325/11, LEX  
nr 13326831). Ukończenie przez wnioskodawcę kursu uzupełniającego dla kandydatów 
na instruktorów nauki jazdy oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu powoduje 
natomiast zmianę stanu faktycznego sprawy. Ponadto, przepis art. 155 kp.a. może mieć 
zastosowanie w odniesieniu do decyzji o charakterze uznaniowym, a nie do decyzji tzw. 
związanych, wydawanych w oparciu o przepisy nie dające organowi żadnego luzu 
decyzyjnego, (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27
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maja 2014 r., II SA/Bk 75/14, LEX nr 1488789). Z treści art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
o kierujących pojazdami jasno wynika, iż nie pozostawia on Staroście żadnego luzu
decyzyjnego, obligując go do wpisania do prowadzonej ewidencji osoby spełniającej 
wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8. Trzeba również wskazać na niedopuszczalność 
stosowania art. 155 k.p.a. w odniesieniu do rozszerzania uprawnień do szkolenia z uwagi 
na fakt, iż wydawanie decyzji w oparciu o art. 155 k.p.a. skutkuje tym, że będą to decyzje 
konstytutywne, wywołujące skutki ex tunc, a nie ex nunc (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2013 r., II SA/Kr 694/13, LEX
nr 1398392).

Pobieranie 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).

Do wszystkich wniosków poddanych kontroli załączono dowody uiszczenia ww. opłaty 
(kopie przelewów bankowych lub wpłat gotówkowych).
Dowód: akta kontroli str. 1669,1688,1704,1718,1750,1754,1772.

Stwierdzon e n ieprawidłowości:
W jednym przypadku (dot. instruktora nr DZG0134) Starosta wydał decyzję administracyjną 
o dokonaniu wpisu do ewidencji przed wniesieniem opłaty (data wydania decyzji: 13.03.2015 
r.; data uiszczenia opłaty: 16.03.2015 r.).
Dowód: akta kontroli str. 1703-1704.

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;

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 j azdy 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).
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W 5 sprawach poddanych kontroli (instruktorzy nr DZG0134, DZG0116, DZG0032 
i DZG0124) Starosta dokonał z urzędu wpisu w ewidencji instruktorów, zgodnie z regulacją 
zawartą w ww. przepisach.
Dowód: akta kontroli str. 1716,1746,1768,1787.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. W przypadku 2 spraw (instruktorzy nr DZG0132 i DZG0133) Starosta nie dokonał 
z urzędu rozszerzenia uprawnień, o których mowa w art. 33 ust. 3a ustawy o kierujących 
pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 1684,1701.

2. Jak wynika z przekazanej kontrolującym listy instruktorów, w przypadku 37 instruktorów 
wpisanych do ewidencji w dniu wejścia w życie ww. ustawy Starosta nie dopełnił obowiązku,
0 którym mowa w wyżej powołanym przepisie, tj. nie wpisał z urzędu odpowiednich 
uprawnień do szkolenia.
Dowód: akta kontroli str. 1640-1662.

Wypełnienie obowiązku umieszczania w ewidencji danych zgodnych z otrzymanym 
wnioskiem

W przypadku 6 spraw Starosta umieszczał w rejestrze dane zgodne z otrzymanym wnioskiem. 
Wszystkie numery ewidencyjne są zgodne z § 22 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
uprawnień przez instruktorów i wykładowców.
Dowód: akta kontroli str. 1682-1685,1699-1702,1714-1716,1766-1769,1785-1788.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Rozbieżność daty ważności legitymacji z załączonym do wniosku orzeczeniem lekarskim
1 psychologicznym (dot. instruktora nr DZG0116) -  data ważności legitymacji: 15.10.2015 r., 
data ważności orzeczenia lekarskiego: 08.02.2017 r., data ważności orzeczenia 
psychologicznego: 14.06.2018 r.
Dowód: akta kontroli str. 1724-1725,1748.

Wypełnienie obowiązku skreślenia instruktora z ewidencji

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

1) śmierci instruktora
2) niespełnienia przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 

pkt 1-8
3) nieprzedłużenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego 

uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.
4) dopuszczenie się rażącego naruszenia przepisów poprzez :
a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem 

szkolenia,
b) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego dla więcej niż jednej osoby 

szkolonej,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.

W myśl art. 46 ust. 4 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 starosta wydaje 
decyzję administracyjną.

W okresie poddanym kontroli Starosta dokonał 44 skreśleń z prowadzonej ewidencji, w  tym:

- 6 na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 (sprawy nr: KM 5441.4.01.2014, KM 5441.4.40.2014, 
KM 5441.4.43.2014, KM 5441.4.49.2014, KM 5441.4.52.2014, KM 5441.4.53.2014);
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- 38 na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 (sprawy nr: KM 5441.4.18.2014, KM 5441.4.10.2014, 
KM 5441.4.22.2014, KM 5441.4.11.2014, KM 5441.4.21.2014, KM 5441.4.13.2014, KM
5441.4..16.2014, KM 5441.4.9.2014, KM 5441.4.6.2014, KM 5441.4.8.2014, KM
5441.4.4.2014, KM 5441.4.5.2014, KM 5441.4.8.2015, KM 5441.4..7.2015, KM
5441.4.6.2015, KM 5441.4..3.2015, KM 5441.4.5.2015, II KM 5441.4..4.2015, KM
5441.4..23.2014, KM 5441.4..7.2014, KM 5441.4.35.2014, KM 5441.4.34.2014, KM
5441.4.36.2014, KM 5441.4.33.2014, KM 5441.4.32.2014, KM 5441.6.12.2014, KM
5441.4.29.2014, KM 5441.4.27.2014, KM 5441.4.28.2014, KM 5441.4.25.2014, KM
5441.4.24.2014, KM 5441.4.26.2014, KM 5441.4.15.2014, KM 5441.4.12.2014, KM
5441.4.19.2014, KM 5441.4.14.2014, KM 5441.4.20.2014, KM 5441.4.17.2014).

We wszystkich poddanych kontroli sprawach Starosta wszczynał postępowanie z urzędu, 
zawiadamiając o tym stronę.
Dowód: akta kontroli str. 1914, 1918-1919, 1922-1923, 1926-1927, 1930-1931, 1934-1935, 1939-1940, 1943- 
1944, 1947-1948, 1951-1952, 1955-1956, 1959-1960, 1963-1964, 1967-1968, 1971-1972, 1975-1976, 1979-
1980, 1983-1984, 1987-1988, 1991-1992, 1995-1996, 1999-2000, 2003-2004, 2007-2008, 2011-2012, 2015-
2016, 2018-2019, 2022-2023, 2026-2027, 2030-2031. 2034-2035, 2038-2039, 2042-2043, 2046-2047, 2050-
2051, 2054-2055, 2058-2059, 2062-2063, 2066-2067, 2071-2072, 2076-2077, 2103-2104, 2111-2112, 2116-
2117.
We wszystkich sprawach Starosta dokonywał skreślenia w drodze decyzji administracyjnej. 
Wszystkie decyzje zawierają elementy określone w art. 107 ustawy -  Kodeks postępowania 
administracyj nego.
Dowód: akta kontroli str. 1913, 1915-1916, 1920-1921, 1924-1925, 1928-1929, 1932-1933,1936-1937, 1941- 
1942, 1945-1946, 1949-1950, 1953-1954, 1957-1958, 1961-1962, 1965-1966, 1969-1970, 1973-1974, 1977-
1978, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2001-2002, 2005-2006, 2009-2010, 2013-
2014, 2017-2018, 2020-2021, 2024-2025, 2028-2029, 2032-2033, 2036-2037, 2040-2041, 2044-2045, 2048-
2049, 2052-2053, 2056-2057, 2060-2061, 2064-2065, 2069-2070, 2074-2075, 2099-2100, 2109-2110, 2114-
2115.

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.

We wszystkich poddanych kontroli sprawach, dotyczących wpisu (rozszerzenia uprawnień) 
instruktorów do ewidencji oraz 43 sprawach dotyczących skreślania instruktorów z ewidencji 
Starosta przestrzegał ww. terminów załatwienia sprawy.

Stwierdzone nieprawidłowości:
W przypadku sprawy nr KM.5441.6.98.2014, zakończonej decyzją ostateczną z dnia 
5 września 2014 r., nr KM.5441.4.49.2014, Starosta wszczął postępowanie w sprawie 
skreślenia instruktora z ewidencji na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących 
pojazdami. Zawiadomienie z dnia 25 sierpnia 2014 r. o wszczęciu postępowania zostało 
skutecznie doręczone stronie w dniu 28 sierpnia 2014 r.
Dowód: akta kontroli str. 2103-2104.
Jak wynika z przekazanej kontrolującym dokumentacji, organ już w dniu 26 listopada 2013 r. 
był w posiadaniu dowodów, które obligowały go do skreślenia instruktora z ewidencji. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że decyzje wydawane na podstawie art. 46 ust. 4 mają 
charakter związany -  wyczerpanie dyspozycji art. 46 ust. 1 pkt 2-4 obliguje właściwego 
starostę do wydania decyzji w sprawie skreślenia instruktora z prowadzonej ewidencji.
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Wszczęcie postępowania z 8-miesięczną zwłoką stanowi nieprawidłowość, szczególnie 
istotną w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazana zwłoka umożliwiła 
prowadzenie zajęć instruktorowi, który de facto nie spełniał określonych przepisami prawa 
wymogów, a tym samym nie dawał rękojmi bezpiecznego i zgodnego z przepisami 
przeprowadzania zajęć.

Wypełnienie obowiązku zmiany danych umieszczonych w ewidencji

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, instruktor jest 
obowiązany przekazywać staroście informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 
ust. 3 pkt 2-5 -  w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

W okresie kontroli Starosta otrzymał 4 informacje o zmianie danych instruktorów:
- Nr DZG0060 -  zmiana adresu,
- Nr DZG0122 -  zmiana adresu,
- Nr DZG0126 -  zmiana nazwiska,
- Nr DZG0134 -  zmiana nazwiska.

We wszystkich przypadkach Starosta uzupełniał dane zawarte w ewidencji zgodnie 
z otrzymana informacją.
Dowód: akta kontroli str. 1715,1789 -1806.

Wypełnienie obowiązku przedłużenia okresu ważności legitymacji

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, starosta przedłuża okres ważności 
legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych, o których 
mowa w art. 34, po przedstawieniu przez instruktora ważnych orzeczeń.

W okresie kontroli Starosta przedłużał okres ważności 18 legitymacji instruktorów. 
We wszystkich przypadkach legitymacje zostały przedłużone na okres wynikający 
z przedłożonych przez instruktorów orzeczeń lekarskich lub psychologicznych.
Dowód: akta kontroli str. 1807-1912.

Zakres (temat) VI: Prowadzenie ewidencji wykładowców. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego ww. zagadnienia ocenia się 
pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrolą objęto całość prowadzonych spraw w roku 2014 i 2015.

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) nadaj e wykładowcy numer ewidencyj ny;
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
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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 Zgorzeleckiego 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. 2119-2124.

W ewidencji znajduje się jeden wpis. W okresie kontroli Starosta nie dokonywał wpisów, 
zmian ani skreśleń wykładowców z prowadzonej ewidencji.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami, starosta, wpisując osobę 
do ewidencji wykładowców 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;

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 
wykładowców w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami (art. 6 tejże ustawy).

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Jak wynika ze znajdującego się w ewidencji wpisu, Starosta nie dopełnił obowiązku, 
o którym mowa w wyżej powołanym przepisie, tj. nie wpisał z urzędu odpowiednich 
uprawnień do szkolenia.
Dowód: akta kontroli str. 2119, 2124.

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

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego ww. zagadnienia ocenia się 
pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrolą objęto całość prowadzonych spraw w roku 2014 i 2015.

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,

38



z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego rozpatruje skargi 
dotyczące działalności ośrodka szkolenia kierowców.

Zgodnie z wyjaśnieniami, udzielonymi z upoważnienia Starosty Zgorzeleckiego przez 
Michała Kruszewskiego -  zastępcę Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Zgorzelcu, w okresie kontroli do Starosty Zgorzeleckiego wpłynęła jedna 
skarga na przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
Dowód: akta kontroli str. 42.
Skarga, złożona przez Pana (...) na przedsiębiorcę Sebastiana Rataj czyka,
prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców pn. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 
„CENTRUM” wpłynęła do Starosty w dniu 28.10.2014 r. W odpowiedzi organ powiadomił 
skarżącego pismem z dnia 29.10.2014 r. (doręczonym skarżącemu w dniu 31.10.2014 r.) 
o wszczęciu postępowania kontrolnego wobec przedsiębiorcy, mającego na celu weryfikację 
przedstawionych przez skarżącego nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka. W wyniku 
kontroli, przeprowadzonej w dniu 14.11.2014 r/p rzez  Katarzynę Goszcz -  Inspektora 
w Wydziale Komunikacji oraz Katarzynę Lehmann -  Podinspektora w Wydziale 
Komunikacji, organ uznał skargę za zasadną i zobowiązał przedsiębiorcę do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ujawnionych nieprawidłowości.
Dowód: akta kontroli str. 2126-2159.
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 Starostwa Powiatowego 
w Zgorzelcu na rok 2014 i na rok 2015, zatwierdzone przez Starostę Zgorzeleckiego Artura 
Bielińskiego. Ponadto, kontrolującym przekazano roczne plany kontroli ośrodków szkolenia 
kierowców na rok 2014 (wraz aneksem nr 1 z dnia 28.10.2014 r.) i 2015, zatwierdzone przez 
Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego, zawierające wykaz planowanych kontroli 
poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str. 2160-2165, 2602-2611.

Zgodnie z przedłożonymi kontrolującym planami kontroli, zaplanowano przeprowadzenie 20 
kontroli w roku 2014 oraz 17 kontroli w roku 2015. Wykonanie planów przedstawiają 
poniższe tabele:

Wykonanie planu kontroli w roku 2014

Lp Nazwa OSK Numer w 
rejestrze

Planowany
termin

kontroli

Nr protokołu / 
Termin kontroli

Czy
wydano

zalecenia

Data
przekazania

zaleceń

1.
„PAWEŁ 

SZKOLI” Paweł 
Byczkowski

00430225 styczeń KM 1711.3.11.2014 
24.04.2014 NIE -
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2. Aro-Jaro Jarosław 
Kurzępa 00240225 styczeń KM 1711.3.18.2014 

8-9.09.2014 TAK 9.10.2014

3. OSK „VIP” 
Zbigniew Staniak 00330225 luty KM 1711.3.6.2014 

28.02.2014 TAK 26.03.2014

4.
Auto Szkoła 

„Gregor” Marta 
Kaznowska

00370225 luty KM 1711.3.5.2014 
21.02.2014 TAK 14.03.2014

5.
Auto Szkoła 4 
Koła Marcin 

Henclik
00450225 luty KM 1711.3.4.2014 

19.02.2014 TAK 20.03.2014

6.

Prywatna Nauka 
Jazdy „Elka 
Bogatynia” 

Grażyna Gosk

00280225 marzec KM 1711.3.9.2014 
3.04.2014 TAK 24.04.2014

7.

Nauka Jazdy 
„BUDZIK” 
Zbigniew 
Budziński

00470225 marzec KM 1711.3.8.2014 
31.03.2014 TAK 16.04.2014

8.

OSM Auto 
Szkoła „Patryk” 

Dariusz 
Kaznowski

00180225 marzec KM 1711.3.10.2014 
8.04.2014 TAK 15.05.2014

9.
OSK „Centrum” 

Sebastian 
Rataj czyk

00380225 kwiecień KM 1711.3.21.2014 
8-9.10.2104 TAK 15.10.2014

10.
Auto „Plus” 

Szkoła Daniel 
Szymański

00210225 kwiecień KM 1711.3.13.2014 
11.06.2014 TAK 26.06.2014

11. Auto Szkoła 
Leszek Stano 00110225 kwiecień Skreślony w dniu: 

12.02.2014

12. OSK ZEBRA 
Marcin Procajło 00480225 kwiecień KM 1711.3.12.2014 

27.05.2014 TAK 18.06.2014

13. Szkoła Nauki 
Jazdy Jan Sinkuć 00020225 maj KM 1711.3.26.2014 

14.11.2014 TAK 31.12.2014

14.
OSK Auto Szkoła 

„Lider” Marian 
Ślusarczyk

00220225 maj skreślony w dniu: 
01.04.2014 - -

15. OSK AGA 
Agnieszka Gaweł 00490225 maj KM 1711.3.23.2014 

4.11.2014 TAK 20.11.2014

16. OSK Agnieszka 
Kurantowicz 00230225 wrzesień KM 1711.3.3.2014 

7.02.2014 TAK 12.02.2014

17.
OSK „Super 
Elka” Joanna 
Zienkiewicz

00420225 wrzesień KM 1711.3.28.2014 
15-17.12.2014. TAK 22.01.2014

18.
Euro Driver 
Szkoła Jazdy . 

Marcin Pilszak
00160225 październik KM 1711.3.7.2014 

4.03.2014 TAK 14.03.2014
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19.
Szkoła Nauki 

Jazdy „GAWEŁ: 
Andrzej Gaweł

00360225 październik skreślony w dniu: 
07.05.2014 - -

20.
OSK „Centrum” 

Sebastian 
Rataj czyk

00380225 listopad

KM 1711.3.27.2014 
Kontrola w wyniku 

złożonej skargi 
14.11.2014

TAK 18.12.2014

Ponadto, Starosta przeprowadził 2 kontrole ośrodków szkolenia kierowców, które nie zostały 
ujęte w planie kontroli.

Lp Nazwa OSK Numer w 
rejestrze

Planowany
termin

kontroli

Nr protokołu / 
Termin kontroli

Czy
wydano

zalecenia

Data
przekazania

zaleceń

1 .
Szkoła Nauki 

Jazdy -  Stanisław 
Sandecki

00080210 - KM 1711.3.15.2014 
16.07.2014 NIE -

2.
„PAWEŁ 
SZKOLI” 

Zygmunt Janik
00510225 - KM 1711.3.22.2014 

20.10.2014 NIE -

W roku 2015, do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli, Starosta Zgorzelecki przeprowadził 10 
kontroli na 17 zaplanowanych.

Wykonanie planu kontroli w roku 2015

Lp Nazwa OSK Numer w 
rejestrze

Planowany
termin

kontroli

Nr protokołu / 
Termin kontroli

Czy
wydano

zalecenia

Data
przekazania

zaleceń

1 .
OSK Agnieszka 

Kurantowicz 00230225 styczeń skreślony w dniu: 
16.01.2015 - -

2.
Euro Drive 

Szkoła Jazdy 
Marcin Pilszak

00450225 styczeń KM 1711.3.4.2015 
6.02.2015 TAK 27.02.2015

3. OSK „YIP” 
Zbigniew Staniak 00330225 luty KM 1711.3.3.2015 

2.02.2015 TAK 27.02.2015

4.
Auto Szkoła 

„Gregor” Marta 
Kaznowska

00370225 luty KM 1711.3.5.2015 
10.02.2015 TAK 26.02.2015

5.

Nauka Jazdy 
„BUDZIK” 
Zbigniew 
Budziński

00470225 marzec KM 1711.3.8.2015 
26.03.2015 TAK 13.04.2015

6.

O SM Auto 
Szkoła „Patryk” 

Dariusz 
Kaznowski

00180225 marzec KM 1711.3.7.2015 
24.03.2015 TAK 14.04.2015
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7.
Auto „Plus” 

Szkoła Daniel 
Szymański

00210225 kwiecień KM 1711.3.10.2015 
5.05.2015 TAK 29.05.2019

8. OSK ZEBRA 
Marcin Procajło 00480225 kwiecień KM 1711.3.9.2015 

4.05.2014 TAK 15.05.2014

9.
Auto Szkoła 4 
Koła Marcin 

Henclik
00450225 maj KM 1711.3.12.2015 

11.06.2015 TAK 24.06.2015

10. Aro-Jaro Jarosław 
Kurzępa 00240225 maj KM 1711.3.11.2015 

1-2.06.2015 TAK 18.06.2015

11.
Szkoła Nauki 

Jazdy Sebastian 
Sandecki

00080210 czerwiec - - -

12.
OSK „Centrum” 

Sebastian 
Rataj czyk

00380225 wrzesień - - -

13.
OSK „Super 
Elka” Joanna 
Zienkiewicz

00420225 wrzesień - - -

14.

Prywatna Nauka 
Jazdy „Elka 
Bogatynia” 

Grażyna Gosk

00280225 październik - - -

15. OSK AGA 
Agnieszka Gaweł 00490225 październik - - ■ -

16. Szkoła Nauki 
Jazdy Jan Sinlcuć 00020225 październik - - -

17.
OSK „Paweł 

Szkoli” Zygmunt 
Janik

00510225 listopad - - -

O zamiarze wszczęcia kontroli Starosta Zgorzelecki w każdym przypadku zawiadamiał 
przedsiębiorcę. Zawiadomienia podpisywali z upoważnienia Starosty: Halina Trzyna -  
Dyrektor Wydziału Komunikacji lub Michał Kruszewski -  Zastępca Dyrektora Wydziału 
Komunikacji.
Dowód: akta kontroli str. 2177-2178, 2201-2202, 2218-2219, 2238-2239, 2274-2275, 2285-2286, 2300-2301, 
2348-2349, 2357-2358, 2372-2373, 2406-2407, 2425-2426, 2440-2441, 2462-2463, 2513-2514, 2547-2548,
2562-2563, 2596-2597, 2625-2626, 2640-2641, 2666-2667, 2681-2682, 2694-2695, 2709-2710, 2727-2728,
2743-2744, 2757-2758.
Kontrole przeprowadzali pracownicy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu: Michał 
Kruszewski -  Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji; Katarzyna Goszcz -  Inspektor 
w Wydziale Komunikacji; Tomasz Góral -  Inspektor w Wydziale Komunikacji oraz 
Katarzyna Lehmann -  podinspektor w Wydziale Komunikacji, przy czym każda kontrola 
przeprowadzana była przez dwie osoby. Wszystkie kontrole przeprowadzane były 
na podstawie wydawanego każdorazowo przez Starostę Zgorzeleckiego imiennego 
upoważnienia. Wydawane upoważnienia były zgodne ze wzorem określonym w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str. 2179-2184, 2203-2208, 2220-2225, 2240-2245, 2255-2258, 2268-2273, 2287-222292, 
2302-2307, 2342-2347, 2359-2364, 2374-2377, 2408-2413, 2427-2432, 2442-2447, 2458-2461, 2515-2518,
2528-2531, 2549-2552, 2564-2567, 2598-2601, 2627-2630, 2642-2645, 2668-2671, 2683-2686, 2696-2699,
2711-2714,2729-2732, 2745-2748, 2759-2762.
Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzony został protokół, podpisany przez osoby 
przeprowadzające kontrolę oraz przez kontrolowanego. Protokoły sporządzane były 
wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków
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szkolenia kierowców. Na przeprowadzonych 28 kontroli, w 25 przypadkach stwierdzono 
różne nieprawidłowości. We wszystkich przypadkach, w których stwierdzono 
nieprawidłowości, wydano zalecenia.
Dowód: akta kontroli str. 2166-2176, 2185-2200, 2209-2217, 2226-2237, 2246-2252, 2261-2267, 2277-2284, 
22942299, 2350-2356, 2366-2371, 2433-2439, 2449-2457, 2475-2476, 2502-2512, 2520-2527, 2538-2546, 
2554-2561, 2576-2577, 2589-2595, 2612-2614, 2618-2624, 2631-2639, 2648, 2657-2665, 2672-2680, 2687- 
2693,2700-2708, 2715, 2721-2726, 2735-2742, 2749-2756.
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 okresie kontroli Starosta Zgorzelecki skontrolował ośrodek Szkoła Nauki 
Jazdy -  Stanisław Sandecki, wpisany do rejestru prowadzonego przez Starostę Lubańskiego. 
Protokół został przekazany Staroście Lubańskiemu w terminie, o którym mowa w ust. 7 
ww. przepisu.
Dowód: akta kontroli str. 2418.

Stwierdzone nieprawidłowości
1. W planie kontroli na 2014 r. nie ujęto ośrodka: Auto Szkoła Zyta Noskowicz-Pałko, który 
prowadził aktywną działalność w okresie 11.02.2014 r. -  3.09.2014 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. 2164-2165.

2. W 5 przypadkach (zawiadomienia nr: KM 1711.2.3.2015; KM.1711.2.4.2015; 
KM.1711.2.2.2015; II.KM.1711.2.8.2015; II.KM.1711.2.7.2015) zawiadomienie o wszczęciu 
kontroli nie zostało podpisane z upoważnienia Starosty. Stanowi to naruszenie art. 79 ust. 1 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym organy kontroli 
zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
Dowód: akta kontroli str. 2626, 2641, 2667, 2710, 2728.

3. W dwóch przypadkach (protokoły nr KM.1711.3.28.2014, KM 1711.3.3.2014) Starosta 
przekazywał zalecenia pokontrolne z naruszeniem terminu, określonego w § 14 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
Dowód: akta kontroli str. 2166, 2577.

Stwierdzone uchybienia
1. W 2 przypadkach (upoważnienia nr PO.077.132.2014 i PO.077.134.2014) upoważnienie 
nie zawiera pieczęci okrągłej Starosty Zgorzeleckiego.
Dowód: akta kontroli str. 2549, 2551.

Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, Starosta, o którym mowa w art. 28 
ust. 3, wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5, niezgodne ze stanem 
faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;

4) naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b.
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W okresie kontroli Starosta wydał dwie decyzje o zakazie wykonywania działalności 
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, dotyczące przedsiębiorców:
- Andrzej Gaweł, prowadzący ośrodek szkolenia kierowców Szkoła Nauki Jazdy GAWEŁ -  
nr ewidencyjny 00360225 -  data wydania decyzji: 15.04.2014 r. (doręczona przedsiębiorcy 
w dniu 07.05.2014 r.), data skreślenia: 07.05.2014 r.
- Paweł Byczkowski, prowadzący ośrodek szkolenia kierowców „PAWEŁ SZKOLI” -  
nr ewidencyjny 00430225 -  data wydania decyzji: 23.05.2014 r. (doręczona przedsiębiorcy 
w dniu 10.06.2014 r.), data skreślenia: 23.05.2014 r.
Obie decyzje zawierają elementy, o których mowa w art. 107 ustawy -  Kodeks postępowania 
administracyjnego.
Dowód: akta kontroli str. 2380-2386,2310-2315.
Ponadto, w okresie kontroli Starosta wszczął dwa postępowania w sprawie wydania zakazu 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców:
- postępowanie nr KM.5441.2.46.2014, zakończone ostateczną decyzją o umorzeniu 
postępowania z dnia 10 kwietnia 2015 r., nr II KM.5441.4.11.2015,
- postępowanie nr KM II KM.5441.2.29.2015 -  do dnia kontroli postępowanie nie zostało 
zakończone.
Dowód: akta kontroli str. 2464-2496.

Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Starosta, zakazując Pawłowi Byczkowskiemu wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców dokonał wykreślenia wpisu z rejestru 
w dniu 23.05.2014 r., tj. z chwilą wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności. 
Decyzja została doręczona przedsiębiorcy w dniu 10.06.2014 r. Tym samym organ dokonał 
wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przed wejściem decyzji do obrotu prawnego.
Dowód: akta kontroli str. 2308-2309.

2. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania pomimo stwierdzenia naruszenia art. 45 ust 1 
pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami (dot. postępowania nr KM.5441.2.46.2014).
Jak wynika z przedstawionej kontrolującym dokumentacji, przedsiębiorca Zygmunt Janik, 
składając wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców, zgłosił zatrudnienie m. in. instruktora o nr DJ0084. Do wniosku przedsiębiorca 
dołączył oświadczenie, iż zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Dowód: akta kontroli str. 1309-1310.
W trakcie przeprowadzonej w dniach 20-21 października 2014 r. kontroli (protokół nr KM 
1711.3.22.2014) stwierdzono brak dokumentów, potwierdzających zatrudnienie 
ww. instruktora. Warto zauważyć, iż w toku postępowania zarówno sam przedsiębiorca, jak 
i jego pełnomocnik potwierdzili, iż instruktor ten nigdy nie był w ośrodku zatrudniony. W tej 
sytuacji Starosta zobligowany był do wydania decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 1 
ww. ustawy.
Dowód: akta kontroli str. 2481-2482, 2506.

3. Brak wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie skreślenia przedsiębiorcy z rejestru 
pomimo stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
a) W jednym przypadku (protokół nr KM 1711.3.27.2014 -  kontrola doraźna na podstawie 
złożonej skargi) kontrolujący stwierdzili przeprowadzenie w dniach 13.06 -  11.09.2014 r. 30 
godzin szkolenia pojazdem, nieprzystosowanym do rodzaju niepełnosprawności osoby 
szkolonej, a ponadto nie spełniającym wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 
lit. a i b ustawy o kierujących pojazdami, tj. nie odpowiadającym wymaganiom określonym 
dla danej kategorii prawa jazdy i nieoznakowanym kwadratową tablicą barwy niebieskiej 
z białą literą „L”. Jednocześnie jednak Starosta stwierdził, iż ujawnione naruszenie warunków 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców „zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 lit. c ww. ustawy 
nie ma charakteru rażącego, a zatem nie stanowi podstawy do wydania decyzji
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administracyjnej o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców”.
Dowód: akta kontroli str. 2128, 2133.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy o kierujących pojazdami, rażącym naruszeniem 
warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 
szkolenia kierowców jest m. in. wielokrotne prowadzenie szkolenia pojazdami 
niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24. Stosownie do treści z art. 45 ust. 1 
ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca rażąco naruszył warunki wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Z przedstawionych kontrolującym akt wynika, iż ujawnione naruszenia w istocie wyczerpują 
dyspozycję art. 45 ust. 2 pkt 3 lit. c ww. ustawy. Starosta stwierdził bowiem, iż szkolenie 
prowadzone było pojazdem niespełniającym określonych w art. 24 wymagań. Z kolei 
przeprowadzenie tym pojazdem 30 godzin szkolenia w różnych dniach bez wątpienia należy 
uznać za wielokrotne. Tym samym Starosta zobligowany był do wszczęcia postępowania 
w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 1.

b) W dwóch przypadkach (protokoły nr KM 1711.3.12.2014 i KM 1711.3.5.2015) 
kontrolujący stwierdzili wielokrotne przeprowadzenie przez przedsiębiorcę szkolenia 
niezgodnie z wymaganymi warunkami prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji art. 45 ust. 1 pkt 
3 ustawy o kierujących pojazdami obliguje Starostę do wszczęcia postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Brak wszczęcia 
takiego postępowania stanowi naruszenie ww. przepisu..
Dowód: akta kontroli str. 2355-2356, 2663-2664.

c) W trzech przypadkach (protokoły nr KM 1711.3.23.2014, Km 1711.3.28.2014 i KM 
1711.3.7.2015) kontrolujący stwierdzili wielokrotne przeprowadzenie przez przedsiębiorcę 
szkolenia niezgodnie z programem szkolenia. W takiej sytuacji art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o kierujących pojazdami obliguje Starostę do wszczęcia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Ponadto, w wyżej opisanych 
przypadkach Starosta, stosownie do treści art. 46 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy powinien 
wszcząć również postępowanie w sprawie skreślenia z prowadzonej ewidencji instruktorów, 
którzy dopuścili się przeprowadzenia ww. szkoleń niezgodnie z obowiązującym programem. 
Brak wszczęcia przedmiotowych postępowań stanowi naruszenie ww. przepisów.
Dowód: akta kontroli str. 2526, 2594, 2679-2680.

d) W dwóch przypadkach (protokoły nr KM.1711.3.3.2014 i KM.1711.3.6.2014) kontrolujący 
stwierdzili naruszenie przez przedsiębiorcę art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących 
pojazdami. Zgodnie z obowiązującym w dniach przeprowadzenia kontroli (7.01.2014 r. oraz
28.02.2014 r.) brzmieniem art. 45 ust. 2 pkt 2, nieprzedstawienie informacji, o której mowa 
w art. 27 ust. 1 pkt 1 jest rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Brak wszczęcia 
postępowania w sprawie skreślenia przedsiębiorcy z rejestru w powyższych sprawach stanowi 
naruszenie art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami.
Dowód: akta kontroli str. 2174, 2236.
Zgodnie z pkt 15 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„faktem niespornym jest, iż system teleinformatyczny PWPW nie działał prawidłowo lub 
okresowo nie działał wcale. Po sporządzeniu protokołu z kontroli i podpisaniu go przez 
kontrolowanego tut. urząd uwzględnił wyjaśnienia strony, iż informacje były przekazywane
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w terminie ustawowym, stosując zasadę, że wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść 
strony”.
Dowód: akta kontroli str. 49.
W ocenie kontrolujących, przedstawione stanowisko jest błędne. Niezależnie bowiem 
od udzielonych wyjaśnień, należy zauważyć, iż w ww. przypadkach tylko jeden 
przedsiębiorca wniósł zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania systemu teleinformatycznego 
PWPW, i to jedynie dotyczące części nieprzedstawionych w terminie informacji (wyjaśnienia 
do protokołu nr KM.1711.3.6.2014). Dwukrotnego przekroczenia terminu przedsiębiorca 
nie kwestionował, tłumacząc jedynie, iż „omyłkowo przyjęto termin trzech dni 
na przedstawienie informacji”. Drugi z przedsiębiorców (protokół nr KM.1711.3.3.2014) 
w ogóle nie kwestionował faktu nieterminowego przedstawienia informacji.
Dowód: akta kontroli str. 2168, 2228.

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 Zgorzelecki sporządza roczne analizy statystyczne średniej zdawalności osób 
szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Analizy te obejmują wyniki egzaminów 
teoretycznych i praktycznych w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, uzyskiwane 
z poszczególnych ośrodków ruchu drogowego w danym roku. Wyniki analizy statystycznej 
podawane są do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w formacie .pdf na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu: www.powiatzgorzelecki.pl 
Dowód: akta kontroli str. 2763-2772.

Zakres (temat) VIII: Przekazywanie wojewodzie rocznych sprawozdań z wykonywania 
zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Starostę Zgorzeleckiego ww. zagadnienia ocenia się 
pozytywnie z nieprawidłowościami

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Zgodnie z treścią art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, wojewoda sporządza 
i przedstawia w terminie do końca marca każdego roku ministrowi właściwemu do spraw 
transportu zbiorcze sprawozdanie z terenu województwa za ubiegły rok na podstawie 
rocznych sprawozdań starostów z wykonywania zadań określonych ustawą. Wzór 
sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji 
na terenie województwa zadań określonych ustawąo kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 81).

Starosta Zgorzelecki przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawozdanie za rok 2014 przy 
piśmie II KM.5441.2.2.2015 z dnia'23 stycznia 2015 r. Przekazane sprawozdanie jest zgodne 
ze wzorem, określonym w ww. rozporządzeniu.
Dowód: akta kontroli str. 2773-2786.
Zawarte w sprawozdaniu informacje, dotyczące wykonywania przez Starostę Zgorzeleckiego 
zadań z zakresu tematów III-VI są zgodne ze stanem faktycznym, ustalonym na podstawie 
przekazanej kontrolującym dokumentacji.
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Stwierdzone nieprawidłowości
1. Przekazanie wojewodzie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym w zakresie 
tematów nr II, III i VI..
Zgodnie z przekazanym wojewodzie sprawozdaniem, w roku 2014 Starosta Zgorzelecki:
- dokonał 325 wpisów w prawie jazdy, potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji 
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego (kod 95);
- wydał 636 wtórników prawa jazdy ze względu na utratę dokumentu potwierdzoną złożonym 
pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczeniem;
- przeprowadził 19 kontroli przedsiębiorców, prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
Dowód: akta kontroli str. 2777, 2785,2786.
Z przekazanej kontrolującym dokumentacji wynika natomiast, iż w roku 2014 Starosta 
Zgorzelecki przeprowadził 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców i dokonał 319 wpisów kodu 95. Warto również zauważyć, iż przekazane 
kontrolującym dwie listy (z 25 sierpnia oraz 13 października 2015 r.) wydanych w roku 2014 
wtórników prawa jazdy zawierają rozbieżne dane -  odpowiednio 272 oraz 273 wydane 
wtórniki.
Dowód: akta kontroli str. 768-782, 914-926.
Ponadto, w przekazanym wojewodzie sprawozdaniu Starosta Zgorzelecki wskazał, że w roku 
2014 nie wydał żadnego wtórnika prawa jazdy z uwagi na zniszczenie dokumentu w sposób 
powodujący jego nieczytelność. Tymczasem wśród akt 53 spraw, stanowiących dobranąprzez 
kontrolujących próbę i przekazanych kontrolującym, znajdują się 2 sprawy z roku 2014 
(nr 06888/02/0225 oraz 00752/01/0225), dotyczące wydania przez Starostę wtórnika prawa 
jazdy z powodu zniszczenia dokumentu w sposób powodujący jego nieczytelność.
Dowód: akta kontroli str. 1046-1054,1120-1127, 2785.
Zgodnie z pkt 5 wyjaśnień, udzielonych z upoważnienia starosty w dniu 20.10.2015 r. przez 
Halinę Trzynę -  Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 
„możliwości generowania różnego rodzaju raportów z systemu KIEROWCA lub POJAZD 
są ograniczone, a funkcjonowanie systemu często budzi wiele zastrzeżeń użytkowników, 
co do spójności czy kompletności generowanych danych. Naszym zdaniem, pozostaje to poza 
sferą użytkowników systemu”.
Dowód: akta kontroli str. 48.
W ocenie kontrolujących, przedstawione wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione. Należy 
bowiem wskazać, iż na Staroście ciąży obowiązek przedstawienia informacji, zgodnych 
ze stanem faktycznym. Warto również zauważyć, że -  niezależnie od danych gromadzonych 
w systemie elektronicznym -  organ przechowuje akta ewidencyjne kierowców w teczkach 
aktowych. Tym samym Starosta posiada możliwość weryfikacji prawidłowości informacji, 
uzyskiwanych z systemu informatycznego. Fakt ograniczonych możliwości systemu nie może 
zatem usprawiedliwiać nieprawidłowego wywiązywania się z określonych przepisami prawa 
obowiązków.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz 
§ 14 ust. 2 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. 
w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, wnoszę o podjęcie 
działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości 
i uchybień, celem niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, 
w szczególności:

1) prowadzenie jednej ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, zgodnie 
z § 9 ust. 2 rozporządzenia, a w szczególności zamieszczanie:
a) oznaczenia kilometrażowego drogi lub nazwy ulicy, której dotyczy dany projekt 

organizacji ruchu;
b) daty zatwierdzenia projektu organizacji ruchu;
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2) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu zawierających wszystkie wymagane 
elementy, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia;

3) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, do których załączono wymagane opnie,
0 których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia;

4) przeprowadzanie przez organ zarządzający ruchem, co najmniej raz na 6 miesięcy, 
kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania 
wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 
drogach podległych organowi zarządzającemu ruchem, zgodnie z § 12 ust. 5 
rozporządzenia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości korzystanie z uprawnienia 
wynikającego z § 12 ust. 6 rozporządzenia;

5) podjęcie działań, o których mowa w § 12 ust. 6 rozporządzenia, mających na celu 
usunięcie stwierdzonych w toku oględzin nieprawidłowości w zakresie oznakowania 
pionowego i poziomego na drogach podległych organowi zarządzającemu ruchem;

6) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej 
wyłącznie po przedłożeniu wszystkich dokumentów, określonych w § 8 ust. 1 pkt 12 
rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia 
do kierowania poj azdami;

7) zaprzestanie dokonywania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej 
w drodze decyzji administracyjnej;

8) dokonywanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej zgodnie z treścią 
§ 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami, tj. w układzie „95.DD.MM.RRRR”;

9) zaprzestanie wydawania wtórnika prawa jazdy w drodze decyzji administracyjnej;
10)wydawanie wtórnika prawa jazdy wyłącznie po przedłożeniu dokumentów, 

określonych w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami;
11) wydawanie wtórnika prawa jazdy bez określania terminu ważności poszczególnych 

uprawnień, jeśli w pierwotnym dokumencie termin ten nie został określony;
12) wydawanie wtórnika prawa jazdy z określonym terminem ważności poszczególnych 

uprawnień, odpowiadającym terminowi określonemu w pierwotnym dokumencie;
13)każdorazowe wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców poprzez podanie 
wszystkich wymaganych informacji;

14)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;

15)wydawanie zaświadczenia, potwierdzającego wpis 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
1 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 poprawnego adresu siedziby przedsiębiorcy 
oraz miejsc wykonywania działalności innych niż adres miejsca prowadzenia ośrodka 
w załączniku do zaświadczenia;

16) zaprzestanie pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego 
wpis do rejestru w przypadku złożenia wniosku o zmianę umieszczonych w rejestrze 
danych;

17)wydawanie zaświadczenia o wykreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na wniosek przedsiębiorcy wyłącznie 
w przypadku uzyskania jednoznacznego, pisemnego żądania przedsiębiorcy;
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18) umieszczenie w Regulaminie organizacyjnym zapisów dotyczących realizowania 
przez Starostę Zgorzeleckiego zadań, wynikających z art. 33 ust. 2 i art. 38 ust. 2 
ustawy o kierujących pojazdami (prowadzenie ewidencji instruktorów oraz 
prowadzenie ewidencji wykładowców);

19) wyszczególnienie w zakresach czynności pracowników zadań, dotyczących 
prowadzenia ewidencji wykładowców;

20)wzywanie do uzupełnienia wniosku o wpis do ewidencji instruktorów poprzez 
załączenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 33 ust. 1 
pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;

21) rozszerzanie uprawnień instruktorów do szkolenia w drodze nowej decyzji o wpisie do 
ewidencji;

22)wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów wyłącznie po uprzednim 
dokonaniu opłaty przez wnioskodawcę;

23) rozszerzanie z urzędu uprawnień instruktorów i wykładowców do szkolenia 
o kategorie, o których mowa w art. 33 ust. 3a oraz art. 38 ust. 3a ustawy o kierujących 
pojazdami;

24)każdorazowe określanie terminu ważności legitymacji instruktora na okres wynikający 
z terminów badań lekarskich i psychologicznych;

25) wszczynanie postępowania w sprawie skreślenia instruktora z prowadzonej ewidencji 
bez zbędnej zwłoki;

26) podpisywanie zawiadomień o wszczęciu kontroli z upoważnienia Starosty;
27) 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;

28) przestrzeganie terminu przekazania zaleceń pokontrolnych, określonego w § 14 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców;

29)skreślanie przedsiębiorców, którym wydano decyzję o zakazanie wykonywania 
działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, z rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wyłącznie po wejściu 
decyzji do obrotu prawnego;

30) wszczynanie z urzędu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w każdym przypadku 
stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności;

31)przekazywanie wojewodzie rocznych sprawozdań z wykonywania zadań określonych 
ustawą o kierujących pojazdami, zgodnych ze stanem faktycznym;

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.




