
* Informacja o realizacji nadzoru nad 
Ośrodkami szkolenia kandydatów na 

kierowców 
i kierowców realizowanego przez 

Starostów                   i jego efekty.



Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu PWR BRD 
w Rzeszowie w dniu 30 czerwca 2011r. Sekretarz Rady wystąpił z 
pismem do Starostów oraz Prezydentów Miast na prawach 
powiatu, w którym zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji 
na temat przeprowadzonych kontroli w Ośrodkach Szkolenia 
Kierowców i w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów za okres 
2010r. i za pierwsze półrocze 2011r.
Odpowiedź zwrotną otrzymaliśmy od dziewięciu Starostów           
            i dwóch Prezydentów Miast na prawach powiatu.



POWIAT JASŁO

W 2010r. przeprowadzono 9 kontroli ośrodków 
szkolenia kierowców. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli skierowano do kontrolowanych ośrodków 
wystąpienia pokontrolne, w których wyznaczono 
termin usunięcia stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości. Zalecenia  dotyczyły m. in. 
następujących uchybień:
•Braku właściwego oznaczenia lokalu biurowego
•Braku wyposażenia Sali wykładowej w stoliki
•Braku wyłączenia placu manewrowego z ruchu 
pojazdów innych niż przeznaczone do nauki 
jazdy
•Nieposiadania wymaganego wyposażenia 
dydaktycznego
•Niezgłaszania zmiany adresu ośrodka (biura)
•Rozpoczynania szkolenia bez pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów w przypadku osób, które 
nie ukończyły 18 lat (zgoda w trakcie szkolenia)
•Nieprawidłowego prowadzenia wymaganej 
dokumentacji (np. niepotwierdzania na kartach 
przeprowadzonych zajęć przeprowadzenia w 
ośrodku zajęć  z pierwszej pomocy przez osobę 
uprawnioną, braku potwierdzania w kartach przez 
instruktora prowadzącego zaliczenia przez 
kursanta egzaminu teoretycznego w przypadku, 
gdy go sam nie przeprowadzał, baraku wpisu w 
kartach nr uprawnienia osoby prowadzącej 
zajęcia                                                                     
 z pierwszej pomocy)
•Przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego 
teoretycznego przed zakończeniem szkolenia
•Braku pisemnej informacji o wyniku egzaminu 
teoretycznego, ilości błędów, dacie 
przeprowadzenia egzaminu podpisanej przez 
instruktora prowadzącego i osobę szkoloną braku 
pisemnych oświadczeń instruktorów o 
wykonywaniu pracy w innym miejscu
•Brak adnotacji „L” w dowodach rejestracyjnych 
pojazdów, którymi prowadzone jest szkolenie



W I półroczu 2011r. przeprowadzono 4 kontrole OSK. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli skierowano do kontrolowanych ośrodków wystąpienia 
pokontrolne, w których wyznaczono termin usunięcia stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości.

W jednym przypadku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji                 
    o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców oraz 
skreślenia                       z rejestru działalności regulowanej (postępowanie w toku). 
Zalecenia dotyczyły m. in. następujących uchybień:

• Nieposiadania wymaganego wyposażenia dydaktycznego

• Nieprawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji (np. niepotwierdzania 
na kartach przeprowadzonych zajęć przeprowadzenia w ośrodku zajęć  z 
pierwszej pomocy przez osobę uprawnioną)

• Rozpoczynania szkolenia bez pisemnej zgody rodziców lub opiekunów                 
           w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat (zgoda w trakcie szkolenia)

• Prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przez osobę niespełniającą wymagań 
określonych w art.8 ust. 2 ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

• Nieprawidłowych wymiarów wyznaczonego pasa ruchu do prowadzenia 
szkolenia na kategorię B prawa jazdy



W 2010r. przeprowadzono 2 kontrole Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów. W 
wyniku przeprowadzonych kontroli  wydano Okręgowym SKP zalecenia pokontrolne, w 
których wyznaczono termin usunięcia nieprawidłowości. Zalecenia dotyczyły m. in. 
następujących uchybień:

• Nieprawidłowej lokalizacji czujnika CO

• Braku legalizacji przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza                        
  w ogumieniu

• Nieprawidłowego wypełniania zaświadczeń z dodatkowych badań technicznych 
pojazdów po zmianach konstrukcyjnych (niewykonywanie zakresu badania 
pokolizyjnego) i nieprawidłowego pobierania opłat za wykonywane czynności

• Uzupełnienia przez diagnostów brakujących uprawnień.



POWIAT MIELEC
 

W 2010r. przeprowadzono łącznie 17 kontroli ośrodków 
szkolenia kierowców. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości w szkoleniu kandydatów na 
kierowców, a baza dydaktyczna oraz lokalowa ośrodków zgodne są     
             z ustawowymi wymaganiami. Szkolenie prowadzone jest 
zgodnie z programem nauczania oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. W związku z powyższym nie zastosowano zaleceń 
pokontrolnych, a tym samym nie podjęto rekontroli. Z uwagi na 
zaplanowane terminy kontroli na II półrocze 2011r. w I półroczu br. 
nie przeprowadzono kontroli.

W 2010r. na 14 SKP - przeprowadzono 14 kontroli SKP, w 1 
przypadku wydano zalecenia pokontrolne, a w 2 przypadkach 
naniesiono do protokołu uwagi do stosowania przez diagnostów. Brak 
rekontroli.

W 2011r. kontrolę SKP przeprowadza przedstawiciel 
Transportowego Dozoru Technicznego wraz z przedstawicielami 
starostwa. W I półroczu 2011r. przeprowadzono 8 kontroli SKP. 
Wydano 1 zalecenie pokontrolne. Brak rekontroli.



POWIAT NIŻAŃSKI

W 2010r. przeprowadzono 10 kontroli ośrodków szkolenia kierowców                 i 
8 stacji kontroli pojazdów.
 W 2011r.przeprowadzenie kontroli przewidziano na II półrocze.

Wyniki kontroli nie wykazały nieprawidłowości, W 1 przypadku stwierdzono 
jedynie brak szyldu ośrodka szkolenia kierowców. Szyld został zdemontowany na czas 
budowy nowego ogrodzenia wokół budynku, w którym znajdują się pomieszczenia 
dzierżawione przez ośrodek. Po zakończeniu inwestycji szyld zamontowano ponownie.



MIASTO PRZEMYŚL
Na terenie miasta Przemyśla działalność szkoleniową w zakresie 

szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów w 2010r. 
prowadziło 18 ośrodków,                                                               a w I 
półroczu 2011r. prowadzi 17 ośrodków.

W zakresie badań technicznych pojazdów działalność prowadziła 
                           i prowadzi 1 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

W wyniku nadzoru są realizowane kontrole, które są ujęte w 
corocznych planach kontroli. W 2010r. zostało przeprowadzonych 5 
kontroli w ośrodkach szkolenia kandydatów na kierowców i 
kierowców i 1 kontrola w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. W 
I półroczu 2011r. zostały przeprowadzone 4 kontrole                           
                                                                        w ośrodkach szkolenia 
kandydatów na kierowców  i 1 kontrola  w Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów, podczas których nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie działalności związanej ze szkoleniem 
i prowadzoną dokumentacją szkoleniową oraz badaniem 
technicznym samochodów.

W ramach prowadzonego nadzoru na bieżąco kontrolowane są 
dokumenty                    w czasie przygotowywania i przesyłania 
dokumentacji o kandydacie na kierowcę                                            i 
kierowcy do polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w 
Warszawie, celem wydania prawa jazdy jak i dowodu 
rejestracyjnego.



STAROSTWO PRZEWORSK

W 2010r. przeprowadzono 14 kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Wydano 
zalecenia oznakowania lokali biurowych i odpowiedniego oznakowania pojazdów 
zgłoszonych do nauki jazdy. Przeprowadzono 4 rekontrole.                                   W I 
półroczu 2011r. przeprowadzono 4 kontrole ośrodków. Wydano zalecenia oznakowania 
lokali biurowych i odpowiedniego oznakowania pojazdów zgłoszonych do nauki jazdy

W 2010r. przeprowadzono 4 kontrole Stacji Kontroli Pojazdów. Wydano zalecenie 
uaktualnienia wykazu diagnostów. Przeprowadzono 1 rekontrolę.

 W 2011r. nie przeprowadzono kontroli.



STAROSTWO ROPCZYCE

W 2010r.  przeprowadzono 13 kontroli ośrodków szkolenia 
kierowców. W 2011r.  kontrole zaplanowano na III I IV kwartał. 
W trakcie kontroli zwrócono uwagę na spełnianie przez ośrodki 
wymogów ustawowych, na prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolenia oraz poprawę wyników szkolenia, zwłaszcza 
praktycznego. Analizując efektywność szkolenia ośrodków 
stwierdzono, że nadzorowane ośrodki poprawiły  znacznie poziom 
szkolenia.
W 2010r. przeprowadzono 8 kontroli stacji kontroli pojazdów. W 
2011r.  kontrole zaplanowano na III i IV kwartał. W trakcie 
kontroli zalecano zwracać szczególną uwagę na:

1. Stan techniczny pojazdów i ich oznakowanie
2. Zapis danych technicznych pojazdów w dowodach 

rejestracyjnych i stanem faktycznym
3. W przypadkach wykonywania badania technicznego pojazdu   

                                             z zamontowanym urządzeniem 
technicznym podlegającym dozorowi technicznemu – 
potwierdzania w rejestrze lub w zaświadczeniu z badania 
technicznego wpisu, że pojazd odpowiada warunkom 
technicznym dozoru technicznego z podaniem numeru i daty 
wydania protokołu Transportowego Dozoru Technicznego.



MIASTO RZESZÓW
W I półroczu 2011r. zostały 

przeprowadzone kontrole w 12 stacjach 
kontroli pojazdów  (w tym 6 stacji 
okręgowych) w zakresie stwierdzenia 
prawidłowości wykonywania badań 
technicznych pojazdów, prawidłowości 
prowadzenia wymaganej dokumentacji. 
Kontrole przeprowadzone były przez 
przedstawiciela Urzędu Miasta Rzeszowa i 
inspektora transportowego Dozoru 
Technicznego zgodnie z porozumieniem 
zawartym pomiędzy Prezydentem miasta 
Rzeszowa a Dyrektorem Transportowego 
Dozoru Technicznego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie 
stwierdzono rażących naruszeń 
wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie prowadzenia stacji kontroli 
pojazdów. Zalecenia wydane celem 
wyeliminowania występujących 
nieprawidłowości to:

1.Wykorzystywanie indywidualnych 
wyciągów spalin przez diagnostów

2.Przeprowadzenie dodatkowego  szkolenia 
pracowników z zakresu zmian ustawy 
Prawo   o ruchu drogowym (poprawnego 
wypełniania zaświadczenia                         
                             o przeprowadzonym 
badaniu technicznym, na które to badanie 
kieruje organ ruchu drogowego)

3. Uzupełnienie tablicy informacyjnej o 
aktualnym wykaz diagnostów 
przeprowadzających badania techniczne 
pojazdów



Ponadto w I półroczu 
2011r.przeprowadzone zostały przez 
pracownika Wydziału Komunikacji Urzędu 
Miasta Rzeszowa kontrole  spełniania 
wymogów do prowadzenia szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi oraz 
prawidłowości szkolenia i prowadzenia 
dokumentacji w 22 ośrodkach szkolenia 
kandydatów na kierowców.

Wyniki kontroli wykazały, że 
kontrolowane jednostki spełniają wszystkie 
wymagania 
w zakresie warunków lokalowych jak i placu 
manewrowego. Pojazdy używane do 
szkolenia spełniają wymagania określone w 
przepisach  dotyczących warunków 
technicznych pojazdów, są dopuszczone do 
ruchu, przystosowane do nauki jazdy. 
Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia 
szkolenia nie zawsze są oznaczone nazwą i 
adresem  ośrodka szkolenia umieszczonymi 
na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej 
stronie. Dokumentacja                                      
                w kontrolowanych ośrodkach jest 
prowadzona prawidłowo.
W czasie przeprowadzonych kontroli 
najczęściej stwierdzanymi uchybieniami 
były:
1.Książki osób szkolonych nie zawsze były 

podpisane przez kierownika ośrodka
2.Brak oświadczeń instruktorów na piśmie, 

czy wykonują pracę w innym miejscu 
zatrudnienia, zawierających informację o 
ilości godzin pracy w ciągu doby

3.Nie wszystkie pojazdy przeznaczone do 
nauki jazdy były prawidłowo oznaczone 
nazwą ośrodka.

Celem wyeliminowania nieprawidłowości i 
uchybień wydano zalecenia pokontrolne 
w 8 przypadkach dotyczących stacji 
kontroli pojazdów oraz w 15 przypadkach 
dotyczących ośrodków szkolenia 
kierowców. W I półroczu nie 
przeprowadzono rekontroli.



POWIAT RZESZOWSKI

W Rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców na terenie właściwości miejscowej Powiatu 
Rzeszowskiego figuruje 14 ośrodków (w tym 1 rozpoczął 
działalność w 2011r.)

Łącznie w 2010r. w tych ośrodkach przeprowadzono 13 kontroli, a 
w I półroczu 2011r.                                                                               
          1 kontrolę.
Przedmiotem kontroli był przebieg procesu nauczania, 
dokumentacja szkolenia oraz wyposażenie dydaktyczne ośrodków 
do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Wyniki 
kontroli we wszystkich przypadkach były pozytywne.  Zalecenia 
pokontrolne dotyczące uzupełnienia dokumentacji czy usunięcia 
pomyłek realizowane były na bieżąco.

Zgodnie z Rejestrem przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów  na terenie właściwości miejscowej Powiatu 
Rzeszowskiego figuruje 6 okręgowych stacji kontroli pojazdów (w 
tym 2 rozpoczęły działalność w 2011r.).
Łącznie przeprowadzono 3 kontrole w 2010r.
Przedmiotem kontroli działalności przedsiębiorców były: zgodność 
działania z przepisami prawa, prawidłowość prowadzenia 
dokumentacji, sprawdzenie spełnienia wymogów techniczno-
organizacyjnych do dokonania badań technicznych pojazdów. 
Wyniki kontroli we wszystkich przypadkach były pozytywne. 
Zaleceń pokontrolnych nie było.



 POWIAT SANOCKI

W 2010r. przeprowadzono 20 kontroli OSK i 12 kontroli SKP (w tym 3 kontrole OSKP). 
W I półroczu 2011r. przeprowadzono 9 kontroli OSK i 11 kontroli SKP (w tym 3 kontrole 
OSKP).



 POWIAT 
STALOWA WOLA
Na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierowców 
jest wpisanych 12 
przedsiębiorców.
W 2010r. dokonano 9 kontroli 
ośrodków szkolenia kierowców, 
natomiast w I półroczu 2011r. 
dokonano 4 kontroli.
Stwierdzono pojedyncze 
przypadki nieterminowego 
zgłoszenia do Starosty 
informacji                                   
                            o zatrudnieniu 
nowych instruktorów oraz brak 
w dokumentacji przedsiębiorcy 
pisemnych oświadczeń 
instruktorów na temat 
ewentualnego wykonywania 
przez nich pracy w innym 
miejscu.
Na terenie Powiatu 
Stalowowolskiego do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących 
stacje kontroli pojazdów jest 
wpisanych 12 przedsiębiorców 
zajmujących się 
wykonywaniem badań 
technicznych pojazdów. (w tym 
3 stacje okręgowe)
W 2010r. dokonano kontroli 
wszystkich funkcjonujących 
stacji, zaś w I półroczu 
2011r.skontrolowano 6 stacji. 
W 2010r. przeprowadzono 2 
rekontrole stacji kontroli 
pojazdów. Kontrole 
przeprowadzane są przy udziale 
przedstawiciela Transportu 
Dozoru Technicznego na 
podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Starostą 
Stalowowolskim a Dyrektorem 
TDT. 
Podczas kontroli w razie 
stwierdzenia uchybień 
wydawane są zalecenia 
pokontrolne i dotyczą one 
najczęściej niewłaściwego 
oznakowania stanowisk na 
SKP, niekompletnych lub 
nieaktualnych informacji 
znajdujących się na tablicy 
ogłoszeń SKP lub braku 
identyfikatorów diagnostów.
W trzech przypadkach podczas 
kontroli stwierdzono, że 
zatrudnieni na stacjach 
diagności dokonali badań 
technicznych niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Wszczęto 
postępowanie administracyjne i 
w konsekwencji wydano 3 
decyzje o cofnięciu uprawnień 
diagnostom.



POWIAT STRZYŻOWSKI

W 2010r. i w I półroczu 2011r. dokonano 30 kompleksowych kontroli oraz                    
                     5 rekontroli.
Wyniki kontroli należy uznać za dobre.
Najczęściej występujące uchybienia to:
1. Zniszczone linie „zewnętrznego stanowiska do pomiaru hałasu” oraz parkujące tam 

pojazdy nie poddawane badaniom diagnostycznym
2. Brak przejrzystego systemu kontroli dokonywanych opłat za przeglądy techniczne
3. Zatarte tabliczki znamionowe na urządzeniach diagnostycznych
4. Nieterminowość dostarczania orzeczeń lekarskich przez kandydatów (po terminie 

rozpoczęcia kursu na prawo jazdy)
5. Brak wpisów „L” w pojazdach służących do nauki jazdy (dotyczy ciągników 

rolniczych, przyczep i motocykli)
6. Nieprzejrzysty sposób numeracji zaświadczeń o ukończeniu szkolenia kandydatów na 

kierowców.
Wszystkie powyższe uchybienia zostały usunięte w wyznaczonym przez kontrolerów 
terminie. 



Dziękuję za uwagę

Sekretarz PWR BRD
      Marek Poręba
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