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

WI-IV.431.13.2016.MB

Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR
Henryk Falkowski
ul. Dolna 4
18-100 Łapy

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 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.) – dalej u.t.d.,
w dniu 17 listopada 2016 r. pracownik Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku:


Marcin Breczko, starszy specjalista - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
znak: WI-IV.431.13.2016.MB z 14 listopada 2016 r., z upoważnienia Wojewody
Podlaskiego przez Panią Ewę Welc, Dyrektora Wydziału Infrastruktury,

przeprowadził kontrolę w Ośrodku Szkolenia Kierowców FALCAR Henryk Falkowski.
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 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Ustalenia kontroli ujęto w protokole przesłanym do kontrolowanego ośrodka szkolenia
w dniu 21 grudnia 2016 r.

Mając na uwadze ustalenia ujęte w powyższym protokole, działalność przedsiębiorcy
w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.
Na ocenę ogólną nie miały wpływu stwierdzone uchybienia polegające na:


wystąpieniu jednostkowych przypadków przesyłania informacji, o której mowa w art. 39e
ust. 3 u.t.d. - skierowanej do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców,
na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,



stosowaniu niekompletnych zapisów dot. terminu prowadzenia zajęć praktycznych.

Oceniając działalność kontrolowanego przyjęto, że uchybieniem jest odstępstwo, które nie
narusza - w stopniu istotnym - obowiązujących norm prawa, a jego potencjalne następstwo
nie będzie miało znaczącego wpływu na działalność kontrolowanego.
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz innych ustaw
(Dz. U. 2015, poz. 2281) od 1 stycznia 2016 r. administratorem danych i informacji
zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców został
minister właściwy do spraw informatyzacji. Powyższa regulacja znajduje swoje
odzwierciedlenie w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci cyt: „Do resortu cyfryzacji
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z działu sprawy wewnętrzne)
przeniesione zostały sprawy związane z prowadzeniem rejestrów państwowych, w tym
centralnych ewidencji: pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych. Zadania
związane z funkcjonowaniem ww. ewidencji oraz systemu informatycznego CEPiK wykonuje
Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.”
Informuje się, że zgodnie z § 14 ust. 3 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1005) karta zajęć praktycznych powinna zawierać m. in. terminy przeprowadzonych
zajęć. Za termin przeprowadzenia zajęć uznaje się konkretną datę i godzinę ich realizacji.
W związku z powyższym, stosowanie przez kontrolowanego zapisów niekompletnych
(tj. tylko data) uznano za uchybienie.
Mając na uwadze, że działanie polegające na przesyłaniu danych do niewłaściwej
jednostki zostało przez kontrolowanego zaniechane i aktualnie informacje do CEPiK

są przekazywane do Ministerstwa Cyfryzacji, odstępuje się od wydania zaleceń w tym
zakresie.
W związku ze stwierdzonym uchybieniem dot. niekompletnych zapisów na karcie
zajęć praktycznych, wnoszę o wskazywanie pełnego terminu prowadzenia zajęć praktycznych
– tj. konkretnej daty i godziny ich realizacji.

Informując o powyższym, proszę o podjęcie stosownych działań mających na celu
usunięcie stwierdzonego uchybienia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
wystąpienia pokontrolnego.
Proszę o niezwłoczne poinformowanie Wojewody Podlaskiego, o wykonaniu zaleceń
pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
Nadmieniam, że na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 3 lit b u.t.d. nieusunięcie naruszeń
warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia w wyznaczonym przez wojewodę terminie stanowi podstawę do wydania decyzji
o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia.
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