
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 74/2015 

Starosty Poznańskiego  

                                                                                                                                                     z dnia 16 czerwca 2015 roku 

 

 

Tryb postępowania przy przeprowadzaniu kontroli instytucjonalnej. 

 

1.Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 

      

  Nadzór wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. 

z  2015., poz.584 ze zm.). 

 

1) Opracowanie harmonogramu kontroli do 15 stycznia bieżącego roku. 

2) Zatwierdzenie harmonogramu podpisem Dyrektora Wydziału. 

3) Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. 

4) Przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu prowadzenia działalności i sporządzenie 

protokołu z kontroli. 

5) Przekazanie pisma pokontrolnego zawierającego zalecenia pokontrolne wraz z dokumentacją do 

podpisu Dyrektora Wydziału. 

6)  Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych na miejscu prowadzenia działalności podczas 

rekontroli przedsiębiorcy. 

 

 

2.Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie szkolenia 

kandydatów na kierowców. 

 

Nadzór wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. 

U. z 2015r., poz.155 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z  

2015., poz.584 ze zm.). 

 

1) Opracowanie harmonogramu kontroli do 31 marca bieżącego roku.  

2) Zatwierdzenie harmonogramu przez organ.  

3) Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. 

4) Przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu prowadzenia działalności i sporządzenie 

protokołu z kontroli. 

5) Przekazanie pisma pokontrolnego zawierającego zalecenia pokontrolne wraz z dokumentacją do 

podpisu Dyrektora Wydziału. 

6) Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych na miejscu prowadzenia działalności podczas 

rekontroli przedsiębiorcy. 

 

3.Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie krajowego 

transportu drogowego osób/rzeczy. 

 

Nadzór wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. –  o transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2013r.,poz.1414 ze zm. ) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z  2015., poz.584 ze zm.). 

 

1) Opracowanie harmonogramu kontroli do 15 stycznia bieżącego roku. 

2) Przygotowanie wezwania do przedstawienia dokumentacji podlegającej kontroli. 

3) Weryfikacja dokumentacji przez Kierownika Referatu lub inną osobę upoważnioną. 

4) Przekazanie przez przedsiębiorcę dokumentów będących przedmiotem kontroli. 

5) Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w 

wyniku weryfikacji. 

 



4.Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami posiadającymi zaświadczenie na przewóz drogowy 

osób/rzeczy na potrzeby własne.  

 

Nadzór wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. –  o transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2013r.,poz.1414 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z  

2015., poz.584 ze zm.). 

 

1) Opracowanie harmonogramu kontroli do 15 stycznia bieżącego roku. 

2) Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. 

3) Weryfikacja dokumentacji przez Kierownika Referatu lub inną osobę upoważnioną. 

4) Podjęcie czynności kontrolnych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończone 

sporządzeniem protokołu wraz z zaleceniami pokontrolnymi. 

5) Wezwanie do przedstawienia dokumentów, w przypadku braku możliwości uzyskania ich podczas 

kontroli i niezastosowania się do zalecenia w zakresie ich dostarczenia w terminie określonym w 

protokole.  

6) Sprawdzenie nadesłanych dokumentów 

      - w przypadku braku kompletu dokumentów lub stwierdzenia nieprawidłowości –wezwanie do ich 

uzupełnienia lub wyeliminowania nieprawidłowości. 

 


