
 
 

PROTOKÓŁ 
 
kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2009 r. w Szkole Jazdy 
„ KRZYSZTOF” Krzysztof Bąk, ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce w zakresie realizacji 
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 
2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, 
poz. 805 ). 
 
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), 
art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 

 
Kontrolę w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzili w dniu 3 listopada 2009 r.: 
 

1.  Katarzyna Zielińska – starszy inspektor  – upowaŜnienie nr 900/09 z dnia 22.10.2009 r. 
2.  Łukasz Łabędzki  – inspektor  – upowaŜnienie nr 899/09 z dnia 22.10.2009 r. 
 
Przedmiotem kontroli była ocena spełnienia, przez ośrodek szkolenia kierowców, 
wymagań zawartych w art. 39g ust. 2 ww. ustawy oraz zgodności prowadzonego szkolenia 
z obowiązującymi programami szkolenia i dokumentów wymaganych w związku 
z prowadzeniem szkolenia (okres od 21.05.2009 r. – data wpisu do rejestru prowadzonego 
przez Wojewodę do 3 listopada 2009 r.). 
 

Rodzaj szkolenia: kwalifikacja wstępna w zakresie bloków programowych C, C+E, C1, 
C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E. 

Data rozpoczęcia: 26.10.2009 r. 

Data zakończenia: 18.12.2009 r. 

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał oraz dokumenty udostępnił Pan  Krzysztof Bąk – 
Kierownik Ośrodka Szkolenia oraz Pani Dorota Lagner – pracownik Ośrodka. 
 
 
USTALENIA DOKONANE PODCZAS KONTROLI 
 

I. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 
szkolenia: 

Zaświadczenie z dnia 21 maja 2009 r. nr 5/2009 o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie 
kategorii prawa jazdy C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E: 

• Numer w ewidencji działalności gospodarczej: 8/89/N.J. 

• NIP: 959-081-65-68 

• Regon: 290103005 
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• Miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia: Szkoła Jazdy „KRZYSZTOF”, 
ul. Karczówkowska 10, 25-019 Kielce 

1. warunki lokalowe: 

- sala - powierzchnia 5,7 m x 6,5 m = 37 m², 7 m x 6 m = 42 m² - zgodne, 
- toalety - zgodne, 
- stoliki, oświetlenie, ogrzewanie – zgodne; 

2. wyposaŜenie dydaktyczne: 

- tablice, makiety – występują, 
- środki audiowizualne do prezentowania filmów prezentujących zagadnienia poruszone 
w trakcie szkolenia - występują, 

- obowiązujące teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego – znajdują się na 
stanie ośrodka oraz w formie ksiąŜkowej są przekazywane osobom szkolonym; 

3. miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych: 

- utwardzony plac manewrowy (nawierzchnia asfaltowo - kostkowa) - zgodny 
- powierzchnia – zgodna z wymaganiami; 

4. miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych:  

- umowa ODTJ (zał. nr 1),  
- dokumenty z przeprowadzonego szkolenia (zał. nr 2, poz. 5); 

5. pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia - 
przystosowane do nauki jazdy, dopuszczone do ruchu - (zał. nr 3). 

 

II. Zgodność prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia. 
Przebieg procesu nauczania – (zał. nr 4, poz. 4) 

1. W dniu 3 listopada 2009 r. zajęcia teoretyczne w ramach kwalifikacji wstępnej – część 
podstawową, prowadził Pan Wacław Kowalik – wykładowca. 

2. Zakres tematyczny prowadzonych zajęć był zgodny z  załącznikiem nr 1 ww. 
rozporządzenia a takŜe planem zajęć szkoleniowych wykładowcy. 

 

III. Dokumentacja szkolenia: 

1. Do szkolenia przygotowano dziennik zajęć teoretycznych w zakresie bloków 
programowych D, D+E, D1, D1+E (zał. nr 4, poz. 5) oraz C, C+E, C1, C1+E (zał. nr 5, 
poz. 5). 

2. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzony przez ośrodek szkolenia zgodny z § 14 
ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805) – szkolenie 
okresowe w zakresie bloków programowych C, C+E, C1, C1+E (zał. nr 6, poz. 3) oraz 
D, D+E, D1, D1+E (zał. nr 7, poz. 3).  

3. Świadectwa kwalifikacji zawodowej wydawane są na druku, którego wzór jest zgodny 
z załącznikiem nr 3 cyt. rozporządzenia – (zał. nr 6, poz. 10 oraz zał. nr 7, poz.10). 
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4. Terminowość przekazywania do centralnej ewidencji kierowców danych dotyczących 
osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji potwierdzające ukończenie szkolenia 
okresowego (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, zakres, numer 
i datę wydania świadectwa) – zgodnie z ww. ustawą o transporcie drogowym 
(zał. nr 6, poz. 11 oraz zał. 7, poz. 11). 

 

Przeprowadzona kontrola w przedmiocie przestrzegania wymogów przepisów ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie 
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805) 
nie wykazała uchybień w tym zakresie.  

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonano wpisu w ksiąŜce kontroli pod nr 3. 

Protokół zawiera 3 strony oraz wykaz załączników od nr 1 do nr 7. 

Do ustaleń zawartych w protokole słuŜy Kierownikowi Ośrodka Szkolenia prawo 
zgłoszenia pisemnych wyjaśnień do Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie 7 dni od podpisania 
protokołu. 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden przekazano 
jednostce kontrolowanej.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 
 

Kontrolujący       Kontrolowany 
 
STARSZY INSPEKTOR      KIEROWNIK 
    /-/ Katarzyna Zielińska         OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW 
                /-/ Krzysztof Bąk 

INSPEKTOR 
    /-/ Łukasz Łabędzki    
 


