Białystok, 10

grudnia 2015 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
WI-IV.431.15.2015.MB

Ośrodek Szkolenia Kierowców
„AUTO-PARTNER”
Irena Maliszewska
ul. Klonowa 18
18-230 Ciechanowiec

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 20 listopada 2015 r.

pracownik Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Białymstoku:
•

Marcin Breczko, starszy specjalista - upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 1/2015 znak: WI-IV.431.15.2015.MB z dnia 17 listopada 2015 r. wydane
z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc, Dyrektora Wydziału
Infrastruktury,

przeprowadził kontrolę przedsiębiorcy Pani Ireny Maliszewskiej prowadzącej Ośrodek
Szkolenia Kierowców „AUTO-PARTNER”.
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 10 czerwca 2014 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Ustalenia kontroli ujęto w protokole przekazanym kontrolowanemu przedsiębiorcy
3 grudnia 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 braku dowodów
potwierdzających odbiór świadectwa kwalifikacji zawodowej przez osoby, które ukończyły
szkolenie okresowe.

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.

Zgodnie z art. 39e ust. 1 u.t.d. kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła
wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej
potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Wobec braku w ośrodku szkolenia
dokumentów potwierdzających odbiór świadectw nie moŜna jednoznacznie stwierdzić,
iŜ wydawanie świadectw osobom do tego uprawnionym przebiegało w sposób prawidłowy.
Brak stosownej dokumentacji w powyŜszym zakresie uznano za uchybienie.
W związku ze stwierdzonym uchybieniem wnoszę o dokumentowanie faktu wydawania
świadectw kwalifikacji zawodowej osobom, które ukończyły szkolenie okresowe.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń, a takŜe
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.
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Dyrektor Wydziału
Infrastruktury

