
u RzĄn it{}'Ąffi TA sZ *u EclEił
Biur o obsłi;Ei lntercs;rntów

pl. ArmiiKrajowejl
70-456 Szczecin PRoToKoŁK9NTR9LI NRW

Na podstawie art.77 ustawy z dlia2lipca2004 r. - o swobodzie działa|ności gospodarczej (tekst
jednolity Dz.U. z20I0 r. Nr 220, poz.1447 zpóźn. zm.) w związkuart.43 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia5
stycznia 20ll r. - q krsruiącygh pgiazdarni Dz.U. z20l1 r. Nr 30. poz. l5l zpgźn. zm.), oraz
uóowaz',ie"iu....I(E{.I.nff/.i///'M.fu ..óZp€d.....Ńi*..p#
z dnia... "?p,r/.,p.,?'{ź... przeprowadzono kontrolęprzedsiębiorcy:

CENTRUM EDUKACJI OGRODN ICZEJ

prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców pod adresem:

BATALIoNow CHŁoPSKICH lts, 7 0-7 60 SZCZECIN

wzakresie prawajazdy kategorii: B, T

posiadającego wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kandydatów na
kierowców pod numerem

01,743262

013 _ 05_09-2013 orzeorowadzlł:,...ł-/ltł(.ć[.tłłł.złl.ffł..,L,

I. Status przedsiębiorcy:

a) prawomocnie skazany za przestępstwo popehrione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotycry osoby ftzycrulej lub członków organów
osoby prawnej

TAJś NIE
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II. Akredytacja kuratora oświaty' o której mowa w art. 68b ustawy z dnia7 vlrześnia 199I r. o systemie
oświaĘ (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

TAIC NłF NIE DoTYCZY

ębiorca dysponował:

3 ust. 1 pkt} oraz odpowiednio $ 4 pkt 2):

CH 1T5,70-760 SZCZECIN

: 1, .. * ł.( ł/,aa*. & :a4 ..Q.Zźr-'

1 . 1 . 1 . oma czenie nazwą, adresem oraz godzinami pracy ośrodka:

TĄK NIE

1.1.2. Wyposazenie:

telefon TAK NłE NłłsCIFY€Zań
komputer z dos1ępem do Intemetu TAK Nł+- W
1 . 1 .3. Pomieszczenie wyłączrie do przyjmowania interesantów

T'ĄK NIE- NIE DOTYCZY

1.1.4. Umo ŻIiwtaprzechowywanie dokumenta cjl zvłiązanej ze szkolenięm w sposób uniemożliwiający
dostęp osób posfronnych

TAIS N{ts NIE DOTYCZY

rT/,
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2.t. saląwykładową ($ 3 ust. 1 pkt 1):

adres: BATALIoNow CHŁOPSKICH 115A,{l. 70-760 SZCZECIN
powierzchn i^' ........&/4ł^ //z(........'... . ....

e2&%(: ft.ką?Zźn

TAK N{.h
2.l.2. Wyposażenie:

2.I.2.l. stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej ldział w szkoleniu

TAK Nth

2.l.2.2. przystosowana do prowadzenia szkolenia co najmniej 10 osób

TAK B

TAK l.{IE-

2.l.2.4. odizolowanie od innych pomieszczeń

TAK lt{+-

2.r.2.5. sala w poblizu toaleĘ

TAK NIE-.

2.1 .3. Pomoce dydaktyczne :

2.1.3.1. tablica do pisania

TAK h{łF
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2.I.3'2. makieta lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie syfuacji na drodze

TAK }ffT

2.|.3.3. ($ a pkt 1 lit a) cyfrowe wządzenie zobtazowartia wielkoformatowego otazurządzenie
komputerowe umożliwiaj ące współpracę z w murządzeniem

TAK NIE- Nł€-ESFY€ZY.-

2.1.3.4. ($ 4 pkt 1 lit b) wyposaŻona w stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia
w formie nauczania na odległość zwykorzystaniem technik komputerowych i intemetu

rftt3- +{łE- NIE DOTYCZY

2.l.3.5. ($ a pkt 4) oprogramowanic komputerowe pozwalającenaprowadzenie za;ęć w formie nauczatia
na odległość zvłykotz1staniem technik komputerolvych i internetu zapewruające co najmniej:

2.l.3.5.l. przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfrkatora pozwalającego na bezpośrednie
śledzenie jej postępów w nauce

TAI(- NIF NIE DOTYCZY
2.1.3.5.2. przeprowadzenie zajęćw zakresie i czasie wymaganym programem szkolenia

TAK_ NIB_ NIE DOTYCZY
2.I .3 .5 .3 . zabezpieczenie przed ingerencj ą w kolejność prowadze nia zajęć,

HK* NTB- NIE DOTYCZY
2.|.3.5.4. przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module temaĘcznym szkolenia otz
zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik

TAI<- lSTh- NIE DOTYCZY
2.I.3.5.5. możliwość kontynuowania szkoleniawyŁączntc po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku
z testu sprawdzającego wiedzę

TAK }łłE. W

2.l .3 .6 tablice poglądowe z zakresll szkolenia:

2.l.3.6.l. zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

TAK }łłE-
2.1.3.6.2. zasady kierowania pojazdem

TAK NI{E-

2.l .3 .6.3 . podstawowe czynności kontrolno_obsługowe

TAK NIIL-

2.I .3 .6.4. zasady udzielania pierwszej pomocy ofi arom wypadku

TAK NtS-
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2.I.3.7. programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące:

2.I.3.7.I. zasady bezpiecznego poruszania się w nichu drogowym

TAK

TAK

2. I .3 .7 .3 . podstawowe czynności kontrolno-obsługowe

TAK
2.1.3.1 .4. zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku

}+łŁ

}*łh*

)fir-

aĘłda'a vltrłwi /pr? n,.ł,!5*a-łb-fu*łr// *?%
2.1.3.8.Urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy dydaktycznych w postaci makiety, tablic
poglądowych, programów komputerowych lub filmów wideo

TAK }Iłr
3.1. ($ 3 pkt 3 oraz odpowiednio $ a pkt 3) Placem manewrowym:

adres: BATALIONOW CHŁOPSKICH lt5, 7 0-7 60 SZCZECIN

powierzchn i^, ...,,.'/frł,#-

3. 1. 1. Rodzaj nawierzchni:

hełongwa asfaltowa lośkorła

3.I.2. Wyłączony z ruchu pojazdów inne niż pojazdy szkoleniowe

TAK NłL
3'1.3. Trwale wzflaczone stanowiska umożliwiające wykonanie każdego zzadańegzarrinacyjnych
przewidziarrych do wykonania na placu manewTowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania
na wzniesieniu)

TAK NłE_

3.t'4.og.odrorry|-l zabezpieczony przed dostępem osób postro"nrcr'll nie dotrcłĘ
3.1.5. Trwale vq1znaczorLe stanowiska umożliwiające wykonanie kaŻdego zzadań egzaminacyjnych
przewidzianych do wykonania na placu manewTowymna egzaffIinie państwowym dla wszystkich
kategorii prawajazdy

T*{? +{IB NIE DOTYCZY
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3.2. ($ 3 pkt 3 oraz odpowiednio $ 4 pkt 3) Placem manewrowym:

adres: DRUCKIEGO-LUBECKTEGO lA, SZCZECIN

powierzchn r^, .......///. il.ł.:.......... . .

forma po siadani a : D zierzauł a

3.2.I . Rodzaj nawierzchni:

betonowa as{*łtwa koetkowa

3.2.2. Wyłączony z ruchu pojazdów inne niż pojazdy szkoleniowe

TAK
3.2.3. Trwale vqtznaczonę stanowiska umozliwiające wykonanie każdego zzadan egzarrńnacyjnych
ptzevłidziarrych do wykonania na placu manewTowymna egzaminie państwolvym (z wyjątkiem ruszania
na wmiesieniu)

TAK bIIE-
3.2.4.og.odrorry|_l zabezpieczony przed dostępem osób postron''v"r'I_l nie dotyczyĘ
3.2.5. Trwale wznaczone stanowiska umożliwiające wykonanie kazdego zzadańegzarinacyjnych
przewidzianych do wykonania na placu manewrowymnaegzaffrinie panstwowym dla wszystkich
kategorii prawajazdy

'HIś ]fits- NIE DOTYCZY

4.(art.28 ust. źntaustawy) Pojazdatriprzystosowanymi do nauki jazdy wykorzystywanymi do
prowadzenia szkolenia:
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- 4.1. Kat. B

4.1.1. Markapojazdu (typ, model) FIAT PANDA
4.1.2. Nr rej. ZS84l32

4.1.3. Rok produkcji

4.1.4. Forma posiadania:

własnośó Ę ,'aj"*[-l uzrczenifl

TAK NTT4.1.5. Pojazd dopuszczony do ruchu:

4.1.6. Pojazd przystosowany do nauki jazdy: TAK NI&

4.I.7 Pojazd spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych
poj azdów ot az zal<r e su ich niezbędne go wypo s a:żenia :

TAK F{łE-

4.Z.Kat.T

4.2.1. Marka pojazdu (typ, modeD ZETOR

4.2.2. Nr.ej. SCT3554

4.2.3. Rok produkcji

4.2.4. Forma posiadania:

własnośćĘ| *:"'''! ułczenifl dzierzawaT leasinel-l

4.2.5. Pojazd dopuszczony do ruchu: TAK l{ttr
4.2.6.Pojazdprzystosowany do nauki jazdy: TAK NłF
4.2.7 Pojazd spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie warunków techniczrych
poj azdów ot az zaŁ'r esu ich niezbędne go wypo saŻenia :

TAK I{IŁ
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4.3.Kat. PT, T

4.3.1. Marka pojazdu (typ, model) Autosan D734M

4.3.2. Nr rej. SCP6462

4.3.3. Rok produkcji 1996

4.3 .4. Forma posiadania:

yyłasność fl nuj.m|-l uzyczeni{_l dzienavła] leasingl-l

4.3.s.Pojazd dopuszczony do ruchu: TAK N{*-

4.3.6.Pojazdprzystosowany do nauki jazdy: TAK IvłF
4.3.7 Pojazd spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicmych
pojazdów otaz zal<resu ich niezbędnego wyposażenia:

TAK }#K

5. Zatrudnieni instruktorzy (art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy) :

5.1.1. Imię i Nazwisko TADEUSZ LEDWOŃ

5.1.2. Nr uprawnienia ZST0044

5.1.4 Udokumentowana 3-letnia praktyka w szkoleniu TAK }{łP
kandydatów na kierowców

5.1.5 Uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5

lat

5.2.I.Imię i Nazwisko MIROSŁAW ŁUKASIEWICZ

5 .2.2. Nr uprawnierua 25029 I

TAK NłF

5'2.4 Udokumentowana 3-letnia praktyka w szkoleniu TAK NłB
kandydatów na kięrowców

5.2.5 Uprawnienia do prowadzenia szkolenia TAK ltIB-
w zakresie pravtajazdy kategorii B lub C od co najmniej 5

lat

6. Zatrudnieni wykładowcy :

IV. Kontrolą objęto. 4ziałalność przedsiębiorcy w okresie:

od dnia {/. /.4 ł fllłr'.........'............. r.

do dnia ,/E . { 
"/, 

//-U- t'..................... r.

5.2.3. Zakłęsuprawnień do szkolen i", 4..a/ Q kE|łpłĘT
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c) objęto szkoleniem ....-... kandydatów na instruktorów i instruktorów w Ęm:
szkolenie podstawowe _ ......:.... osób;
szkolenie uzupełniające - ....T... osób;

d) wystawiono zaświadczenia o ukończęniu kursu dla kandydatów na instruktorów / wykładowców ..-/
osobom;
e) wystawiono zaświadczenia o ukończeniu szkoleniauzupeŁniającego dla instruktorów /

wykładowców ..m' osobom;
f) wystawiono zaświadczęnla potwierdzające uczestnictwo w 3-dniowych warsŹatach doskonalenia
zawodowęgo .'.'-... osobom.

t"/.

d) zgodność prowadzonych egzaminów wewnętrmych zprzekazarląprzez kierownika ośrodka
informacją o terminie i miejscu jego przeprowadzenia, stwierdzając:"C/ł./n/ł,. 

..u",#^tł7,
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e) zasady i sposób przeprowadzania egzaminu wewnętrzrego

. .ś.w..k.u/.u-
/

2. w zakresie szkolenia kandydatów na instruktorów i wykładowców:

a) ksiązkę ewidencji osób szkolonych nr :_-........... stwierdzając:

:l :* ::-:*::::* ^:" :m::w:

d) rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzającychuczestnictwo w 3-dniolvych warsztatach
doskonalenia zawodowego: ./ . ,,u Yv wEv. /--:- fur%
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#:::ii'''ff 
rH:":?l"tł:yw1l-iŁ11if iltr'T"1lli

Na tym protokół zakoirczono i po odczytaniu podpisano.

Zapontałamlem się ztreściąprotokołu i nie*) wnoszę uwag/i*) :

Podpis upoważnionego przedstawiciela / przedsta$ŁieliprzedsĘbier€y-

Zr\"""""""t tAb Łu-r--ł

Podpisy osób przepro wadzający ch kontrolę .......... łł.@..
f,

Kontrolę odnotowano w ksiąŻce kontroli przedsiębiorcy

GŁob}f\iY $Pe€JALISTA

TAKET NIE T
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