
PROTOKÓŁ KONTROLI 

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.). 

Numer protokołu: WP.8164.7.2021.WPB 
Data rozpoczęcia kontroli: 
25.10.2021 r. 
Data zakończenia kontroli: 
19.11.2021 r. 

Nazwa organu nadzoru: 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Adres: 
ul. Szwajcarska 5 
61-285 Poznań Imię i nazwisko kontrolującego: 

Łukasz Bilski, Grzegorz Rutkiewicz, Jacek Wiśniewski 

Nazwa jednostki kontrolowanej: 

Starosta Wrzesińsld 

Adres: 
ul. Chopina 10 
62-300 Września 

REGON: 631257905 
Telefon/fax (61) 640 44 44/ 
(61) 640 44 50 

NIP: 7891726801 Okres objęty kontrolą: 
01.01.2020 r. — 31.12.2020 r. Rodzaj kontroli*): planowa 

Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej: Powiat Wrzesiński 

 

Liczba udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

osób: O rzeczy: 10 

Liczba udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 

samochodem osobowym: 0 

pojazdem samochodowym 
przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyżej 7 i nie 
więcej niż 9 osób łącznie z 
kierowcą: 1 

taksówką: - 

Liczba udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie 
rzeczy: 1 

Liczba udzielonych licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
krajowego transportu drogowego osób: - krajowego transportu drogowego rzeczy: - 

Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów: 
regularnych: 1 regularnych specjalnych: O 

Liczba wydanych zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy: 
osób: O rzeczy: 4 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

 

osób rzeczy 
udzielone zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego: 

o 10 

wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego: 

O 21 

wydane wtórniki zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego: 

O O 

odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego: 

O O 

zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego: 

O O 

zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego: 

o O 

cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego: 

O 0 

przenoszenie uprawnień wynikających z zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: O O 



Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 

 

samochodem 
osobowym 

pojazdem 
samochodowym 
przeznaczonym 
konstrukcyjnie 
do przewozu 
powyżej 7 i nie 
więcej niż 9 osób 
łącznie 
z kierowcą 

taksówką 

udzielone licencje: O 1 - 
wydane Wypisy z licencji: O 1 - 
wydane wtórniki licencji: O O - 
odmowa udzielenia licencji: O O - 
zmiana licencji: O O - 
cofnięcie licencji: O O - 
przenoszenie uprawnień wynikających z licencji: O O - 
wygaśnięcie licencji: O O - 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 
udzielone licencje: 1 
wydane wypisy z licencji: - 
wydane wtórniki licencji: O 
odmowa udzielenia licencji: O 
zmiana licencji: O _ 
cofnięcie licencji: O 
przenoszenie uprawnień wynikających z licencji: O 
wygaśnięcie licencji: O 

Licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

 

krajowego transportu 
drogowego osób: 

krajowego transportu 
drogowego rzeczy: 

wydane wypisy z licencji: O 12 
wydane wtórniki licencji: O 1 
zmiana licencji: O O 
cofnięcie licencji: O 0 
przenoszenie uprawnień wynikających z licencji: O O 
wygaśnięcie licencji: 1 2 

Zezwolenia: 

 

w zakresie wykonywania 
krajowych przewozów 
regularnych 

w zakresie wykonywania 
krajowych przewozów 
regularnych specjalnych 

wydane zezwolenia: 1 O 
wydane wypisy z zezwoleń: 2 O 
wydane wtórniki zezwoleń: O O 
przedłużenie ważności zezwoleń: O O 
odmowa wydania zezwoleń: O O 
zmiana wydanych zezwoleń: O O 
wygaśnięcie zezwoleń: O O 
cofnięcie zezwoleń: O O 

Zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz dro oi : 

 

osób rzeczy 

wydane zaświadczenia: O 

 

wydane wypisy z zaświadczeń: O 6 

wydane wtórniki zaświadczeń: O O 

odmowa wydania nowego zaświadczenia: O O 
zmiana wydanych zaświadczeń: O O 
stwierdzenie nieważności zaświadczenia: O O 



Działania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników: _ 
Przekazywanie w określonych terminach przez przewoźników danych do jednostki kontrolowanej dotyczących: 
informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleniu, zaświadczeniu: - 

stosowanych taryf, cen, liczby przewiezionych osób czy 
mas ładunków: - 

Terminowość przekazywania przez jednostkę kontrolowaną ministrowi właściwemu do spraw transportu 
informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencjach, zezwoleniach 
i zaświadczeniach. 

W zakresie obowiązku określonego w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 919 ze zm. — zwanej dalej u.t.d.), tj. terminowego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń, jednostka kontrolowana jako 
załącznik do pisma z dnia 28 października 2021 r., nr WK.7250.4.60.2021 przedłożyła organowi nadzoru dokumentację 
potwierdzającą przekazanie w/w informacji ministrowi właściwemu do spraw transportu w 2020 r. — kopie dwóch pism 
wraz z kopiami zwrotnych potwierdzeń odbioru. 

Pierwsze pismo, nr WK.7250.4.1.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadano 
w dniu 13 stycznia 2020 r., a więc z zachowaniem ustawowego terminu. Drugie pismo, nr WK.7250.4.30.2020 z dnia 
6 lipca 2020 r., zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadano dnia 14 lipca 2020 r., a więc również 
z zachowaniem ustawowego terminu. 

Zgodnie z art. 83 ust. 3 u.t.d., jednostka kontrolowana obowiązana jest przedstawić ministrowi właściwemu do spraw 
transportu, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, informacje dotyczące 
liczby i zakresu udzielonych licencji, zezwoleń oraz liczby wypisów z tych dokumentów. 

Działalność kontrolna jednostki kontrolowanej prowadzona w stosunku do przewoźników (zakres kontroli, 
realizacja planu kontroli, sporządzanie i przechowywanie materiałów pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne 
i nadzór nad realizacją wydanych zaleceń, zastosowane sankcje). 

Jednostka kontrolowana w toku czynności kontrolnych, pismem z 28 października 2021 r., nr WK.7250.4.60.2021 
poinformowała organ nadzoru, iż w 2020 r. przeprowadziła kontrole 34 przedsiębiorców transportowych. Jako załącznik 
do pisma jednostka kontrolowana przekazała wykaz podmiotów poddanych kontroli. 

Zgodnie z przepisem art. 84 ust. 1 i ust. 2 u.t.d.: 
I. Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające 
zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie 
spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. 
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat. 

Wnioski końcowe: 

W zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego stwierdzono: 

- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 7a ust. 2 pkt 7) u.t.d. 
Zgodnie z w/w przepisem wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiera 
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, 
o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

Organ nadzoru stwierdził, iż w przekazanym do kontroli wniosku dotyczącym udzielenia zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorcy STAR-JAR Sp. z o.o. (nr WK.7250.4.86.2020), wnioskodawca 
nie wskazał imienia, nazwiska, adresu zamieszkania ani numeru certyfikatu kompetencji zawodowych osoby 
zarządzającej transportem. 

- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 7a ust. 7 u.t.d. 
Zgodnie w/w przepisem, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca 
przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wykaz pojazdów zawierający następujące informacje (...). 

Organ nadzoru stwierdził, iż z przekazanych do kontroli akt spraw dotyczących udzielenia zezwoleń na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego wynika, iż przedsiębiorcy wbrew dyspozycji art 7a ust. 7 u.t.d. przedkładali wykazy 
pojazdów jeszcze przed wydaniem zezwolenia, a nie po jego uzyskaniu. Na praktykę taką wskazują daty wykazów 
pojazdów oraz daty wydania zezwoleń. 

- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 7a ust. 7 pkt 3a) u.t.d. 

Zgodnie przepisem art. 7a ust. 7 u.t.d., po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
przedsiębiorca przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wykaz pojazdów zawierający następujące 
informacje: 
1) markę, typ; 



2) rodzaj/przeznaczenie; 
3)numer rejestracyjny; " 
3a) kraj rejestracji; 
4) numer VIN; 
5)wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. 

Organ nadzoru stwierdził, iż przedsiębiorca STAR-JAR Sp. z o.o. (nr. WK.7250.4.86.2020), wbrew dyspozycji art. 7a 
ust. 7 pkt 3a) u.t.d. przedłożył wykaz pojazdów niezawierające informacji o kraju rejestracji pojazdu. 

Nowe brzmienie przepisu art. 7a ust. 7 u.t.d., w którym dodano punkt 3a) w brzmieniu „kraj rejestracji", obowiązuje od 
dnia 13 lipca 2019 roku. Wobec tego, w przypadku wszystkich zezwoleń wydanych po tej dacie, przedsiębiorca 
po uzyskaniu zezwolenia obowiązany jest przedłożyć organowi udzielającemu zezwolenie, wykaz pojazdów zawierający 
informacje dotyczące marki i typu pojazdu, jego rodzaju/przeznaczenia, numeru rejestracyjnego, kraju rejestracji 
pojazdu, numeru VIN oraz rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. 

 

W zakresie wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym - nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednostka kontrolowana nie udzielała w kontrolowanym 
okresie licencji w w/w zakresie. 

W zakresie wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej  7 i nic więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą stwierdzono: 
- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 8 ust. 2 pkt 5) u.td. 
Zgodnie z w/w przepisem wniosek o którym mowa w ust. 1 [m. in. o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem Samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą] zawiera określenie czasu, na który licencja ma być udzielona. 

Organ nadzoru stwierdził, iż w przekazanym do kontroli wniosku, „dotyczącym udzielenia licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przedsiębiorcy Robertowi Koniecznemu 
(nr WK.7250.5.12.2020), wnioskodawca nie określił czasu, na który licencja ma być udzielona. 

- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 8 ust. 2 pkt 7) u.t.d. 
Zgodnie z w/w przepisem wniosek o którym mowa w ust. 1 [m. in. o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą] zawiera określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku 
wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1. 

Organ nadzoru stwierdził, iż w przekazanym do kontroli wniosku, dotyczącym udzielenia licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przedsiębiorcy Robertowi Koniecznemu 
(nr WK.7250.5.12.2020), wnioskodawca nie określił liczby wnioskowanych wypisów z licencji. 

W zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa  przy przewozie 
rzeczy stwierdzono: 

- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 8 ust. 3 pkt 1) u.t.d. 
Zgodnie z w/w przepisem do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2 [m. in. o udzielenie licencji 
na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy], dołącza się oświadczenie osoby 
zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę Osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" (...). 

Organ nadzoru stwierdził, iż przedsiębiorca Włodzimierz Samelak (nr 'WK.7250.6.16.2020), jako załącznika do wniosku 
o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, dołączył oświadczenie o treści innej niż 
wymagana w/w przepisem. 

W zakresie wydawania zaświadczeń  na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy - nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W zakresie wydawania zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób - nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Jednostka kontrolowana nie udzielała w/w zaświadczeń w kontrolowanym okresie. 

W zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie  regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym: 
- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 22 ust. 1 pkt 1) u.t.d. 

Zgodnie w/w przepisem, do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym 
transporcie drogowym dołącza siuroponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków 



, 
transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz 
liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy. 

Organ nadzoru stwierdził, iż w rozkładzie jazdy przedłożonym wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia 
na wykonywanie przewozów regularnych przedsiębiorcy Maciejowi Walickiemu (nr WK.7250.3.10.2020), nie wskazano 
odległości między poszczególnymi przystankami oraz liczby pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych 
przewozów. 

W zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym - nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednostka kontrolowana nie wydawała w/w zezwoleń 
w kontrolowanym okresie. 

Inne uwagi i spostrzeżenia. . 
Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany. 

Zakończenie kontroli: 

Kontrolujący poinformował kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną 
o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole, 
a także o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli. 

Protokól sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach." 
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(podpis kierownika zespołu kontrolnego') 
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(podpis kierownika jednostki kontrolowanej') 
**) Dotyczy protokołów sporządzonych w postaci papierowej. W przypadku dokumentów elektronicznych kopia oryginału jest 
tożsama z oryginaiem. 
''') Czytelny podpis kierownika z podaniem imienia i nazwiska dla postaci papierowej. 
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