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Wystąpienie pokontrolne 

 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze 

 

 

 Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U.2015.525 j.t.) oraz art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092), w dniach od 6 do 28 października 2016 r. zespół 

kontrolny pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie: 

- Robert Burek – inspektor wojewódzki  – przewodniczący zespołu, 

- Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki ,  

- Marek Maciejewski – inspektor wojewódzki – ekspert, 

przeprowadził  w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, kontrolę realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

i rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

 

Kontrolą objęto okres od 21 września 2004 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 14 grudnia 2016r., do którego nie zostały 

wniesione zastrzeżenia. 

W związku z powyższym na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję 

Panu wystąpienie pokontrolne. 
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1. Zakres działalności objęty kontrolą. 

W toku kontroli sprawdzono realizację zadań administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów. 

 

2. Zakres odpowiedzialności.  

Prezydentem Miasta Zielona Góra jest Pan Janusz Kubicki. Organizację Urzędu Miasta określa regulamin 

organizacyjny, który ustalony został zarządzeniem nr 1.2015.K z dnia 5 stycznia 2015 r. Prezydenta Miasta 

Zielona Góra – Kierownika Urzędu .Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, uprawnieniami do 

kierowania pojazdami, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, diagnostami oraz instruktorami, 

wykładowcami i ośrodkami szkolenia kierowców należy do zakresu działania Wydziału Komunikacji. 

Zarządzeniem nr 20.2015.K Prezydenta – Kierownika Urzędu z dnia 13 listopada 2015 r. nadany został 

regulaminu wewnętrzny Wydziałowi Komunikacji, w którym uszczegółowiono zakres zadań realizowanych 

przez Wydział, w tym o zadania prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 

kierowców i rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

Pracą Wydziału Komunikacji kieruje Naczelnik Pan Mirosław Holak, przy pomocy zastępcy Pana Piotra 

Drózda, natomiast zadania z ww. zakresu w, okresie objętym kontrolą, były realizowane przez Panów: Marka 

Musiała – inspektora, Dariusza Rujna – inspektora, Piotra Lutowskiego – podinspektora. 

 

3. Ustalenia kontroli. 

Od dnia 21 sierpnia 2004 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej Prezydent Miasta jest organem prowadzącym rejestry działalności gospodarczej 

regulowanej: 

a) rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

b) rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U.2004.173.1808 zm.), do ww. rejestrów Prezydent Miasta był zobowiązany wpisać  

z urzędu, w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej, posiadali ważne zezwolenie na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców i przedsiębiorców, którzy posiadali 

ważne zezwolenie na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów.  

W terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. przedsiębiorcom tym należało wydać zaświadczenia o dokonanym 

wpisie do rejestru działalności regulowanej (art. 73 ust. 3 i 8 ustawy). 

Kontroli poddano wpisy w rejestrach i akta rejestrowe dotyczące 36 przedsiębiorców wpisanych do rejestru 

ośrodków szkolenia kierowców i 16 przedsiębiorców aktualnie wpisanych do rejestru stacji kontroli pojazdów. 
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Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzony jest w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem platformy elektronicznej pod nazwą „Portal Starosty”, której administratorem jest Polska 

Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 (PWPW S.A). 

Umowa dostawy nr KM-I.272.2.2012 na świadczenie usług m.in. wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portalu 

Starosty zawarta została z PWPW S.A. w dniu 18 grudnia 2012 r. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. 

od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

W celu sprawdzenia kompletności i treści wpisów, kontrolującym udostępniono rejestry i umożliwiono 

sprawdzenie wpisów zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

prowadzonym od 2013 r. w systemie informatycznym „Portal Starosty”. Kontrola polegała również na 

sprawdzeniu w rejestrach zakresu i treści wpisanych danych dotyczących przedsiębiorcy w konfrontacji  

z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych.  

Na podstawie sprawdzonej zawartości i treści dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych 

prowadzonych odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia kierowców i odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów ustalono, że w rejestrach na bieżąco aktualizowane są dane 

podlegające wpisowi. W aktach rejestrowych przedsiębiorców znajdują się pisemne wnioski o wpis i inne 

dokumenty z danymi przedsiębiorców o wpis do rejestru takimi jak: firma (nazwa) przedsiębiorcy, oznaczenie 

adresu lub siedziby, numer w ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej NIP, 

numer identyfikacji statystycznej REGON, zakres prowadzonej działalności. Do wniosków dołączone są 

dowody opłat za wpis do rejestru oraz stosowne oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków do 

wykonywania działalności gospodarczej regulowanej objętej wpisem. 

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów, w aktach rejestrowych znajdują się ważne poświadczenia Dyrektora Transportowego Dozoru 

Technicznego o zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami, odpowiednio do zakresu 

przeprowadzanych przez stację kontroli pojazdów badań. W sytuacjach rezygnacji z prowadzenia działalności 

gospodarczej – na podstawie wniosku zainteresowanego przedsiębiorcy, w rejestrze wpisana jest informacja  

o rezygnacji z działalności oraz data zaprzestania działalności. 

W okresie kontrolowanym łącznie wykreślono z rejestru 11 ośrodków szkolenia kierowców, w tym na 

wniosek przedsiębiorców wykreślono 6, a z urzędu 5, nie wykreślono z rejestru żadnej stacji kontroli 

pojazdów. 

Dokumentacja dotycząca rejestrów działalności gospodarczej regulowanej prowadzona jest odrębnie wg 

zakresu działalności gospodarczej, tzn. osobno akta rejestrowe dotyczące rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów prowadzone są w teczce tematycznej o symbolu 5420, akta rejestrowe 

dotyczące rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzone są w teczce 

tematycznej o symbolu „5440”. 
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Dokumentacja przechowywana jest w zamykanych szafach biurowych znajdujących się w pomieszczeniach 

Wydziału. 

 

4. Ocena skontrolowanej działalności. 

Realizację przez Prezydenta Miasta Zielona Góra zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów w okresie od 21 września 2004 r. do 31 grudnia 2015 r. oceniono 

pozytywnie. 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

Władysław Dajczak  

 


