Białystok, dnia

23 października 2015 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
WI-IV.431.12.2015.MB

Szkolenie Kandydatów na Kierowców
i Usługi Transportowe
Jan Sitnik
ul. HoŜa 4
16-300 Augustów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 39h ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) – dalej u.t.d.,
w dniu 24 września 2015 r.

pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Białymstoku:
•

Marcin Breczko, starszy specjalista - upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 1/2015 znak: WI-IV.431.12.2015.MB z dnia 22 września 2015 r. wydane
z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Stachowicz, Zastępcę
Dyrektora Wydziału Infrastruktury,

•

Małgorzata Doroszkiewicz, starszy specjalista - upowaŜnienie do przeprowadzenia
kontroli nr 1/2015 znak: WI-IV.431.12.2015.MB z dnia 22 września 2015 r. wydane
z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Stachowicz, Zastępcę
Dyrektora Wydziału Infrastruktury,

przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy Pana Jana Sitnika prowadzącego ośrodek szkolenia
„Szkolenie Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe”.
Zakres kontroli: prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
w zakresie:
•

spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 u.t.d.,

•

zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia,

•

dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia.

Okres objęty kontrolą: od 28 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli ujęto w protokole przekazanym kontrolowanemu przedsiębiorcy w dniu
19 października 2015 r.

Mając na uwadze ustalenia ujęte w powyŜszym protokole, działalność przedsiębiorcy
w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.
Na ocenę ogólną nie miało wpływu stwierdzone uchybienie polegające na stosowaniu
niekompletnych zapisów dot. terminu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Oceniając działalność kontrolowanego przyjęto, iŜ uchybieniem jest odstępstwo mające
charakter wyłącznie formalny, które nie narusza - w stopniu istotnym - obowiązujących norm
prawa, a jego potencjalne następstwo nie będzie miało znaczącego wpływu na działalność
kontrolowanego.

Informuje się, iŜ zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 3 lit. b) oraz § 14 ust. 3 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1005) dziennik zajęć oraz karta zajęć praktycznych powinny zawierać
m. in. terminy przeprowadzonych zajęć. Za termin przeprowadzenia zajęć uznaje się
konkretną datę i godzinę ich realizacji. W związku z powyŜszym, stosowanie przez
kontrolowanego zapisów niekompletnych (tj. tylko data) uznano za uchybienie.

Ze względu na fakt, iŜ kontrolowany przedsiębiorca od czerwca 2015 r. zmienił
sposób prowadzenia dokumentów i ww. uchybienie nie występuje w aktualnie prowadzonych
dziennikach i kartach zajęć, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
/-/
Ewa Stachowicz
Z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury

