
ZARZĄDZENIE NR 1080/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Referat 
Kontroli i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia, działający 
w strukturze Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 6, art. 108 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.) i § 3 Programu szkolenia kandydatów na instruktorów stanowiącego 
załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 
150, poz.1681z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przeprowadzania kontroli przez Referat Kontroli i Nadzoru 
nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia, działający w strukturze Wydziału 
Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 93/2001 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Referat 
Kontroli i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia, działający 
w strukturze Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

      /  -  /



Załącznik do Zarządzenia Nr 1080/2004
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5.07.2004 r.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ REFERAT KONTROLI
I NADZORU NAD STACJAMI DIAGNOSTYCZNYMI I OŚRODKAMI SZKOLENIA

§ 1

Regulamin określa zasady i sposoby przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia 
kandydatów na kierowców, ośrodków szkolenia kandydatów na instruktorów, stacji kontroli 
pojazdów, instruktorów i diagnostów.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kontrolowanej jednostce – należy przez to rozumieć ośrodki szkolenia kandydatów na 

kierowców, ośrodki szkolenia kandydatów na instruktorów, stacje kontroli pojazdów,
2) kontrolowanej osobie - należy przez to rozumieć instruktorów lub diagnostów,
3) kierowniku kontrolowanej jednostki - należy przez to rozumieć kierownika ośrodka 

szkolenia kandydatów na kierowców, ośrodka szkolenia kandydatów na instruktorów lub 
stacji kontroli pojazdów.

§ 3

1. Zarządzającym kontrolę oraz określającym szczegółowo jej tematykę i sprawującym 
ogólny nadzór nad jej przeprowadzaniem jest imiennie upoważniony przez Prezydenta 
Miasta Krakowa Kierownik Referatu Kontroli i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi 
i Ośrodkami Szkolenia.

2. Do przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców, ośrodków   
szkolenia kandydatów na instruktorów, stacji kontroli pojazdów, instruktorów 
i diagnostów upoważnieni są na podstawie indywidualnego imiennego upoważnienia 
Prezydenta Miasta Krakowa, pracownicy Referatu Kontroli i Nadzoru nad Stacjami 
Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia. 

§ 4

Kontrola wykonywana przez pracowników Referatu Kontroli i Nadzoru nad Stacjami 
Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia ma na celu:
- sprawdzanie prawidłowości działania kontrolowanych jednostek i osób w zakresie 

określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do tej 
ustawy, 

- dokonywanie oceny działalności kontrolowanych jednostek i osób,
- wskazywanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 

i uchybień,
- dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji,
- zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek i osób,
- inicjowanie kierunków prawidłowego działania.                                                                                                                                    



§ 5

Kontrole mogą być przeprowadzane jako:
- kompleksowe,
- problemowe,
- doraźne,
-    sprawdzające.

§ 6

1. Pracownicy Referatu Kontroli i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami  
Szkolenia, zwani dalej „kontrolującymi”, przeprowadzają kontrolę na podstawie  
legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, które to  
dokumenty przedstawiają kierownikowi jednostki kontrolowanej przed rozpoczęciem  
działań kontrolnych.

2. Kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedłożyć na żądanie osób 
kontrolujących wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo do:
- wglądu do wszelkich dokumentów związanych z kontrolowaną działalnością 

jednostek, zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych,
- swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych oraz 

pojazdów szkoleniowych będących w trakcie szkolenia,
- przeprowadzania wizji obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych oraz ich 

wyposażenia w zakresie zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących
przepisach prawnych - w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub   
upoważnionego przez niego pracownika,

- żądania od kierownika lub upoważnionego pracownika jednostki kontrolowanej     
udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień,

- sporządzania - niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli odpisów, kopii lub 
wyciągów z dokumentów,

- utrwalania czynności kontrolnych poprzez sporządzanie protokołu kontroli, a w razie 
potrzeby także za pomocą urządzeń technicznych służących do utrwalania obrazu lub 
dźwięku.

§ 7

1. Kontrole prowadzone są w siedzibie, obiektach lub samochodach jednostki kontrolowanej, 
w miejscach i czasie wykonywania jej zadań.

2. W przypadku braku możliwości kontroli dokumentacji jednostki w jej siedzibie, kontrola  
taka może odbyć się w siedzibie Referatu Kontroli i Nadzoru nad Stacjami   
Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia po uprzednim wezwaniu kierownika jednostki 
do przedłożenia przedmiotowej dokumentacji do kontroli.

3. Kontrola przeprowadzana jest przez co najmniej 2 kontrolujących.
4. Dla dobra kontroli czynności kontrolne mogą być wykonywane również poza  

regulaminowym czasem pracy Urzędu Miasta Krakowa oraz w dniach wolnych od pracy.



§ 8

Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

- przedstawia żądane dokumenty i materiały,
- udziela wyjaśnień,
- udostępnia wydzielone pomieszczenie lub miejsce do przeprowadzenia kontroli 

dokumentacji,
- umożliwia kontrolę obiektów, pojazdów i wyposażenia wskazanych jako stan

posiadania jednostki kontrolowanej,
- umożliwia kontrolę procesu szkolenia (teoretycznego i praktycznego),
- umożliwia kontrolę badań technicznych pojazdów. 

§ 9

Do obowiązków pracowników wykonujących czynności kontrolne należy:
- przeprowadzanie kontroli zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego,  

określonymi w niniejszym regulaminie,
- dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej 

dokumentowanie,
- sporządzanie protokołów kontroli, notatek służbowych i innych dokumentów 

określonych w niniejszym regulaminie,
- wykonywanie innych zadań w zakresie postępowania kontrolnego, zleconych przez 

Kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami 
Szkolenia.

§ 10

1. Kontrolujący dokonują ustaleń na podstawie dowodów.
2. Do dowodów zalicza się w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, dane ewidencji 

i sprawozdawczości, protokoły oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, szkice, 
zdjęcia fotograficzne, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Pobranie dowodów rzeczowych powinno być opisane w protokole i odbywać się 
w obecności osób odpowiedzialnych za działalność objętą kontrolą. Dowód rzeczowy   
powinien być zaopatrzony przez przedstawiciela jednostki kontrolowanej i kontrolujących   
w trwałe cechy lub znaki, uniemożliwiające zastąpienie go innym.

4. Kontrolujący zabezpieczają dowody niezbędne do dalszego postępowania poprzez 
zabranie ich z jednostki kontrolowanej za potwierdzeniem odbioru.

5. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje zarządzający kontrolę, jeżeli 
dowody te nie zostały przekazane innym organom.

6. Odpisy i wyciągi z dokumentów zabezpieczonych w sposób określony w ust. 3 i ust. 4 
mogą być sporządzane za zgodą i w obecności kontrolującego, który na żądanie 
kierownika jednostki kontrolowanej potwierdza zgodność odpisu lub wyciągu 
z oryginałem.

§ 11

1. Osoby kontrolowane oraz inni pracownicy jednostki kontrolowanej są obowiązani 
udzielić w wyznaczonym terminie wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach 



dotyczących przedmiotu kontroli, przy czym, z wyjaśnień ustnych kontrolujący 
sporządzają protokół.

2. Każdy pracownik jednostki kontrolowanej może w związku z kontrolą złożyć z własnej 
inicjatywy pisemne lub ustne oświadczenie w sprawach związanych z przedmiotem 
kontroli.

3. Każda osoba może z własnej woli złożyć kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenie, 
dotyczące przedmiotu kontroli. Jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli, 
kontrolujący nie może odmówić jego przyjęcia.

4. W przypadku oświadczenia ustnego kontrolujący mają obowiązek na tę okoliczność 
sporządzić notatkę służbową.

§ 12

1. Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając 
i prowadząc akta kontroli.

2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, numerując ich 
kolejne strony.

3. Akta kontroli obejmują w szczególności:
- kopie i odpisy dokumentów oraz wyciągi z nich,
- pisemne oświadczenia osób uprawnionych do ich składania, związane z przedmiotem 

kontroli,
- notatki służbowe utrwalające czynności podjęte w toku kontroli, w tym oświadczenia 

ustne oraz inne zdarzenia istotne dla ustaleń kontroli,
- protokoły kontroli,
- zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej do protokołu kontroli,
- ewentualne nośniki utrwalonego obrazu lub dźwięku, jeżeli w czasie czynności 

kontrolnych następowało ich utrwalenie.
4.   Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.

§ 13

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:

- zastrzeżenie, że służy tylko do użytku służbowego,
- podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,
- oznaczenie jednostki kontrolowanej,
- imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej,
- imiona, nazwiska, stanowiska służbowe oraz numery upoważnień osób kontrolujących
- daty: rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
- określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
- informację o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach i wyciągach oraz 

zabezpieczonych dowodach,
- opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego,
- wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości,
- zalecenia pokontrolne,
- ewentualne zalecenia w trybie nadzoru,
- terminy usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- informację o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu do 

wniesienia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu,
- informację o ilości egzemplarzy sporządzonego protokołu,



- podpisy kontrolerów wraz z datą sporządzenia protokołu,
- adnotację o doręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki 

kontrolowanej.
3. Dokonane w protokole poprawki, skreślenia i uzupełnienia muszą być zaparafowane przez 

kontrolujących.
4. Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące i kierownik jednostki kontrolowanej.

§ 14

1. Protokół kontroli otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, jego zwierzchnik - o ile 
takiego posiada, ewentualnie inne osoby wskazane przez zarządzającego kontrolę.

2. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej nie zgadza się z zapisami w protokole kontroli, 
przysługuje mu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych 
w protokole.

3. Zastrzeżenia należy złożyć na piśmie, w terminie nie dłuższym, niż do 3 dni roboczych od 
daty otrzymania protokołu. W szczególnych przypadkach Kierownik Referatu Kontroli 
i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia może przedłużyć ten 
termin. Nie złożenie zastrzeżeń w terminie jest równoznaczne z akceptacją ustaleń  
protokołu.

4. Zgłoszone zastrzeżenia do protokołu kontroli stają się załącznikami do tego protokołu.
5. W razie złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, osoby kontrolujące mają obowiązek 

dokonania ich analizy, a w przypadkach koniecznych - podjęcia dodatkowych czynności 
kontrolnych.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący mogą zmienić lub 
uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. Zmian lub uzupełnień protokołu kontroli 
dokonuje się w ten sposób, że dołącza się do niego stosowny tekst w brzmieniu:
- na stronie...skreśla się...,
- uzupełnienie do strony ...,
- treść ustaleń na stronie...od.....do .....otrzymuje brzmienie: ...

7. Tekst zmian podpisany przez kontrolujących  stanowi integralną część protokołu.
8. W przypadku odmowy złożenia podpisu na protokole kontroli przez kierownika jednostki 

kontrolowanej, do protokołu dołącza się stosowne oświadczenie kontrolujących 
stanowiące  integralną część protokołu.

§ 15

1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień, 
w protokole kontroli winna być zawarta informacja o wynikających z tego   
konsekwencjach. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba  
kontrolowana składa w ustalonym w protokole terminie wyjaśnienia co do stwierdzonych 
nieprawidłowości i uchybień. 

2. Jeżeli złożone wyjaśnienia nie usprawiedliwiają postawionych przez kontrolujących   
zarzutów, w Referacie Kontroli i Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami   
Szkolenia prowadzone jest wyjaśniające postępowanie administracyjne w przedmiotowej  
sprawie.


