PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 2/2014 (numer w rejestrze przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, prowadzonym
przez Wojewodę Podlaskiego) – Ośrodek Edukacji Zawodowej „u STODOLNYCH”
sp. z o.o., NIP: 764-266-51-24.

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 16-300 Augustów, ul. Sportowa 1

Czynności kontrolne prowadzono w dniu 6 listopada 2015 r.

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadził starszy specjalista Marcin Breczko na podstawie
pisemnego

upowaŜnienia

do

przeprowadzenia

kontroli

nr

1/2015

znak:

WI-IV.431.14.2015.MB z dnia 3 listopada 2015 r. wydanego z upowaŜnienia Wojewody
Podlaskiego przez Panią Ewę Stachowicz, Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
W trakcie kontroli obecny był oraz udzielał wyjaśnień Pan Ryszard Stodolny
– prezes zarządu spółki.

Przedmiot i zakres kontroli: prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy w zakresie określonym w art. 39h ust. 2 pkt 1 lit. a)-c) ustawy o transporcie
drogowym tj.:
a) spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2
ustawy o transporcie drogowym,
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia,
c) dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia.

Okres objęty kontrolą: od 2 kwietnia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
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Do dnia rozpoczęcia kontroli w ośrodku szkolenia Ośrodek Edukacji Zawodowej
„u STODOLNYCH” sp. z o.o. nie prowadzono kursów kwalifikacyjnych lub szkoleń
okresowych. Ustalenia kontroli oparto na oględzinach przeprowadzonych w miejscu
prowadzenia

ośrodka

szkolenia

oraz

przedstawionej

kontrolującemu

dokumentacji

dot. spełnienia wymogów określonych w art. 39g ustawy o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.).

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. SPEŁNIENIE

PRZEZ

WYKONYWANIA

PODMIOT

DZIAŁALNOŚCI

KONTROLOWANY
GOSPODARCZEJ

WARUNKÓW
W

ZAKRESIE

PROWADZENIA OŚRODKA SZKOLENIA
1.1. Spełnienie wymagań dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
Kontrolowany przedsiębiorca spełnia wymagania określone dla prowadzenia działalności
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. PowyŜsze stwierdzono na podstawie
oględzin przeprowadzonych w miejscu prowadzenia ośrodka szkolenia w Augustowie
(sala

wykładowa,

pomieszczenie

biurowe,

plac

manewrowy)

oraz

dokumentacji

dot. instruktorów nauki jazdy i pojazdów szkoleniowych..

1.2. Wykładowcy prowadzący szkolenie
Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez wykładowców posiadających
wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu
szkolenia. PowyŜsze stwierdzono po zapoznaniu się programem i planem wykonania
szkolenia

oraz

przedłoŜonymi

przez

kontrolowanego

dokumentami

wykładowców

wskazanych do prowadzenia zajęć teoretycznych.

1.3. Osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy
Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające
uprawnienia instruktora nauki jazdy. PowyŜsze stwierdzono po zapoznaniu się programem
i planem wykonania szkolenia oraz kopiami legitymacji instruktorów nauki jazdy,
wskazanych do prowadzenia zajęć praktycznych w kontrolowanym ośrodku.

2/5

1.4. Osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy
Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające
uprawnienia instruktora techniki jazdy. PowyŜszy fakt stwierdzono po zapoznaniu się
programem i planem wykonania szkolenia oraz kopiami legitymacji instruktorów techniki
jazdy, wskazanych do prowadzenia zajęć praktycznych w kontrolowanym ośrodku.

1.5. Miejsce prowadzenia zajęć, pojazdy, wyposaŜenie dydaktyczne oraz program
szkolenia
Kontrolowany podmiot posiada warunki odpowiednie do prowadzenia zajęć teoretycznych
oraz ćwiczeń. PowyŜsze ustalenie stwierdzono podczas oględzin jednego z miejsc
prowadzenia ośrodka szkolenia tj. pomieszczeń oraz placu manewrowego zlokalizowanych
pod adresem: Augustów, ul. Sportowa 1.

Kontrolowany podmiot posiada wyposaŜenie dydaktyczne (m.in. teksty aktów prawnych,
prezentacje multimedialne wraz z wyposaŜeniem umoŜliwiającym ich pokaz, tachografy, pasy
mocujące itp.) prezentujące zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia. PowyŜsze ustalono
w trakcie oględzin pomieszczeń ośrodka szkolenia.

Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych.
PowyŜsze stwierdzono po zapoznaniu się z umową nr 002/WI/2015 dot. m.in. najmu
mobilnego urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych,
zawartą

pomiędzy

Panem

Ryszardem

Stodolnym

(Ośrodek

Edukacji

Zawodowej

„u Stodolnych” sp. z o.o.) a Grupą CARGO sp. z o.o. sp.k.

W trakcie kontroli ustalono, iŜ kontrolowany podmiot posiada pojazdy samochodowe,
odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia. PowyŜsze stwierdzono po zapoznaniu się
z umową nr 002/WI/2015 dot. m.in. najmu:
•

samochodu cięŜarowego marki MAN (nr rej. SK 065CE)

•

autobusu marki FORD (nr rej. SJ 74808) i MAN (nr. rej. SJ 56222)

oraz opiniami rzeczoznawców samochodowych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolowany podmiot posiada program szkolenia wraz z planem jego wykonania
– co ustalono po zapoznaniu się z tym dokumentem.
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1.6. Niekaralność przedsiębiorcy
W trakcie kontroli ustalono, iŜ Pan Ryszard Stodolny (uprawniony jako prezes zarządu
do jednoosobowej reprezentacji podmiotu) nie figuruje w kartotekach Krajowego Rejestru
Karnego. PowyŜsze ustalenie stwierdzono po zapoznaniu się z „Informacją o osobie
z

Krajowego

Rejestru

Karnego”

(wniosek

Podlaskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w Białymstoku nr 91989).

2. ZGODNOŚĆ

PROWADZONEGO

SZKOLENIA

Z

OBOWIĄZUJĄCYMI

PROGRAMAMI SZKOLENIA
2.1. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia oraz szczegółowymi
warunkami prowadzenia szkolenia
Po zweryfikowaniu posiadanego przez kontrolowanego programu i planu wykonania
szkolenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych ustalono, iŜ w pełni uwzględnia
on szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

3.

DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM SZKOLENIA

3.1. Przechowywanie dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków
wymaganych do wykonywania działalności regulowanej
W trakcie kontroli ustalono, iŜ kontrolowany przechowuje i przedstawił kontrolującemu
wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych
do wykonywania działalności regulowanej.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Przedsiębiorca został poinformowany o:
1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeŜeń do ustaleń
zawartych w protokole;
2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złoŜenia wyjaśnienia
przyczyn tej odmowy.
Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeŜeń,
co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.(*)
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Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem przedsiębiorca zgłosił zastrzeŜenia,
co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. ZastrzeŜenia
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.(*)
(*) – skreślić niewłaściwe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono
kontrolowanemu przedsiębiorcy.

Białystok, 17 listopada 2015 r.

Podpis kontrolowanego:

Podpis kontrolującego:

/ - / Stodolny Ryszard

/ -/ st. spec. Marcin Breczko

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

/ - / 24/11/2015 Stodolny Ryszard
……………………………………………
(data i podpis kontrolowanego)
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