
 
Znak sprawy: DIG.1710.3.2019              Opole, dnia 06.02.2020r. 
 

                    

Informacja o przebiegu kontroli – „Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 
Kierowców” s.c., ul. Armii Krajowej 38, 48-200 Prudnik. 
 

 

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI  I JEJ 
PRZEBIEG 

ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI 
ORAZ SKUTKI 

CZYNNOŚCI  POKONTROLNE 

Rodzaj kontroli: problemowa 
Termin przeprowadzenia: 
- data rozpoczęcia: 06.12.2019 r. 
- data zakończenia: 06.12.2019r. 
Kontrolowany okres działalności: 
01.01.2019 r. do 31.10.2019 r. 
 
  

Kontrola dokumentów związanych  
z wykonywaniem działalności  
gospodarczej pod względem wymagań 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz.U. z 2018, poz.169).   
 
Stwierdzone uchybienia, 
nieprawidłowości: 
 
1. Brak aktualizacji we wniosku o wydanie 
zaświadczenia potwierdzającego wpis 
podmiotu do rejestru podmiotów 
prowadzących kursy z zakresu przewozu 
towarów niebezpiecznych, 
uwzględniającego zmianę wprowadzoną 
do Rejestru Marszałka w dniu 7 grudnia 
2018r. 
 
 
Skutki finansowe nieprawidłowości  
/w zł./ :brak 
 
Nieprawidłowości noszące znamiona 
przestępstwa: brak 
 

Ilość poleceń pokontrolnych: 

1 

 
 
Zawiadomienie do rzecznika 
dyscypliny finansów 
publicznych: /z dnia/ 
brak 
 
 
 
Zawiadomienia organów 
ścigania: /z dnia/ 
 
brak 

 Dokumentacja: 
 
1. Upoważnienie do kontroli nr 

192/2019 z dnia 29 listopada 
2019r. 

2. Program kontroli – z dnia 29      
      listopada 2019r. 
3. Protokół z dnia 18 grudnia 2019r. 

kontroli wraz z załącznikami - 
podpisany dnia 30 grudnia 2019r. 

4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 
13 stycznia 2020r. 

5. Informacja o realizacji zaleceń 
pokontrolnych – 04 lutego 2020r. 

6. Nota służbowa – z dnia -06 lutego 
2020r. 

7. Inne dokumenty np. 
zawiadomienia, pisma dot. uwag 
I zastrzeżeń. 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i 
na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a 
także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

 
 
 
 
Aneta Burosch 
Departament Infrastruktury i Gospodarki UMWO 
(sporządził)  
 


