Bydgoszcz, 17 czerwca 2021 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IV.431.2.2021.MT
Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 122 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.), zwanej
dalej ,,ustawą o kierujących pojazdami”, przeprowadzona została kontrola problemowa
(w trybie zdalnym - art. 21 ust.1 ustawy o kontroli w administracji rządowej) w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, przez zespół kontrolny
w składzie:
– inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 112/2021 z 22 lutego 2021 r.,
– specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody KujawskoPomorskiego Nr 113/2021 z 22 lutego 2021 r.,
w zakresie:
1. przedmiot kontroli: prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną oraz prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania
badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
2. okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego jako organu właściwego do prowadzenia rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną oraz prowadzenia ewidencji uprawnionych
psychologów do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
ocenia się:
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:
 pozytywna,
 pozytywną z uchybieniami,





pozytywną z nieprawidłowością,
pozytywną z nieprawidłowościami,
negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:
I. Ustalenia organizacyjne
Zgodnie z § 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (dalej UM WK-P)1, do zakresu działania Departamentu
Infrastruktury i Transportu (Departamentu Infrastruktury Drogowej – od 1 lutego 2020 r.)
należy w szczególności: prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do
wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, prowadzenie rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownie psychologiczne. Zgodnie z podziałem kompetencji określonym
w Regulaminie Organizacyjnym UM WK-P, bezpośredni nadzór merytoryczny nad
Departamentem Infrastruktury Drogowej sprawował Pan Piotr Całbecki Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a od 1 kwietnia 2020 r. - Pan Zbigniew Sosnowski
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniu 1 stycznia 2019 r. obowiązywał Regulamin wewnętrzny Departamentu
Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu2, a od 25 września 2019 r. Regulamin
wewnętrzny Departamentu Infrastruktury i Transportu3, natomiast od 27 maja 2020 r.
Regulamin wewnętrzny Departamentu Infrastruktury Drogowej4. Według aktualnie
obowiązującego Regulaminu wewnętrznego Departamentu Infrastruktury Drogowej do zadań
Wydziału ds. Uprawnień Komunikacyjnych (§ 13) należy, m.in. rejestrowanie
przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, prowadzenie ewidencji
psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.
W okresie objętym kontrolą obowiązywały upoważnienia wydane przez Pana Piotra
Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z 7 stycznia 2019 r.,
23 stycznia 2019 r., 8 lipca 2019 r., 16 grudnia 2019 r. i 12 lutego 2020 r., w sprawie
upoważnienia
Dyrektora Departamentu m.in. do wydawania
decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie nadzoru merytorycznego
nad podległym Departamentem, wynikających w szczególności z ustawy o kierujących
pojazdami, z wyłączeniem art. 58 ust. 2.
Naczelnikiem Wydziału ds. Uprawnień Komunikacyjnych jest
,
który jak wynika z wyjaśnień5 nie posiada upoważnień do podpisywania dokumentów
z zakresu niniejszej kontroli. Zgodnie z zakresem czynności (…)6, do zakresu czynności
należy m.in. ,,nadzór nad działalnością Biura Uprawnień Komunikacyjnych”.
Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu i przedstawionych zakresów czynności7 wynika, że
zadania objęte zakresem kontroli do 30 września 2019 r. wykonywała

przyjęty Uchwałą Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu UM WK-P w Toruniu, zmienioną: Uchwałą Nr 8/298/19 Zarządu WK-P z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr 21/921/19
Zarządu WK-P z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr 45/2053/19 Zarządu WK-P z dnia 20 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 3/81/20 Zarządu
WK-P z dnia 22 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr 10/397/20 Zarządu WK-P z dnia 18 marca 2020 r.
2
ustalony Zarządzeniem 51/2017 Marszałka WK-P z dnia 13 października 2017 r., zm. Zarządzeniem Marszałka WK-P Nr 38/2018
Marszałka WK-P z dnia 5 lipca 2018 r.
3
ustalony Zarządzeniem 63/2019 Marszałka WK-P z dnia 25 września 2019 r.
4
ustalony Zarządzeniem 41/2020 Marszałka WK-P z dnia 27 maja 2020 r.
5
Pismo z 7.05.2021 r. wraz z wyjaśnieniami
6
Zakres czynności (…) z 3.02.2020 r., podpisany przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej
7
pismo z 8.03.2021 r., znak ID-II.1710.2.2021.PM; pismo z 29.03.2021 r., znak ID.1710.2.2021.KN
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- podinspektor, zgodnie z ustalonymi zakresami czynności8. Natomiast aktualnie
wykonuje
– główny specjalista. Zakres czynności, obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności pracownika wykonującego zadania objęte zakresem kontroli9,
nie obejmuje zadań: prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie
psychologiczne oraz prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania
badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
W trakcie kontroli przedłożono wyjaśnienie10, w którym wskazano m.in., że pracownik
ten wykonuje zadania w zastępstwie za osobę, która zrezygnowała z pracy.
Stwierdzone uchybienie:
Niepowierzenie zadań - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie
psychologiczne oraz prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania
badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – od 1 października 2019 r.,
żadnemu z pracowników Wydziału ds. Uprawnień Komunikacyjnych, w ramach zakresu
czynności.
II. Ustalenia w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną
1. Wypełnienie obowiązku prowadzenia rejestru.
Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r.
poz. 162), zwanej dalej ,,Prawem przedsiębiorców’’, jeżeli odrębne przepisy stanowią, że
dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę
działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do
właściwego rejestru działalności regulowanej.
W myśl art. 85 ust. 1 i 3 ustawy o kierujących pojazdami, działalność gospodarcza
w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne
w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów
Prawa przedsiębiorców. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności.
W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się dane
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 85 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, z wyjątkiem
adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze
i numer ewidencyjny pracowni psychologicznej (art. 85 ust. 7 ustawy o kierujących
pojazdami).
Kontrolujący ustalili11, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w formie elektronicznej –
arkusza kalkulacyjnego Excel. Łączna ilość dokonanych wpisów w Rejestrze – 88. Rejestr
zawiera rubryki umożliwiające umieszczenie w nim wszystkich wymaganych danych,
wymienionych w art. 85 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami.
Na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl, w dniu 10.12.2018 r., został umieszczony ,,Rejestr
przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego’’. Od tego dnia Rejestr ten nie był aktualizowany.
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z 20.11.2017 r. oraz 1.03.2019 r.
z 15.04.2019 r. z aneksem z 3.02.2020 r.
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pismo z 29.03.2021 r., znak ID.1710.2.2021.KN
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pismo z 8.03.2021 r., znak ID-II.1710.2.2021.PM
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W trakcie kontroli (w dniu 16.04.2021 r.) Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną został uaktualniony o kolejne lata i przekazany do udostepnienia
w sieci na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, w zakładce dotyczącej sprawy „Wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną”12.
Stosownie do art. 43 ust. 4 Prawa przedsiębiorców, rejestry działalności regulowanej są
jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji
podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej. Organ może udostępnić w sieci
teleinformatycznej także inne dane, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych
osobowych.
Stwierdzona nieprawidłowość:
Nieudostępnianie w sieci aktualnych danych z Rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną – do 15 kwietnia 2021 r.
2. Dokonywanie wpisów przedsiębiorców do rejestru.
Zgodnie z art. 85 ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami, marszałek dokonuje wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za opłatą (...) i wydaje
zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek
przedsiębiorcy (art. 85 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami). Do wniosku przedsiębiorca
zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o treści określonej w art. 85 ust. 5 ustawy
o kierujących pojazdami.
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://bip.kujawsko-pomorskie.pl
zostały zamieszczone informacje w zakresie wpisu do Rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną, zamieszczony został również wzór wniosku o wpis
i wzory oświadczeń.
W okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał
wpisu do Rejestru 9 przedsiębiorców. Kontrolę przeprowadzono na dobranej próbie,
obejmującej losowo wybrane 3 sprawy (z roku 2019 - 1 i z roku 2020 - 2).
Kontroli poddano 3 wpisy:

2.1. Wypełnienie obowiązku sprawdzenia kompletności wniosku.
Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą, kontrolowany dokonał zmian
w zakresie wymaganych dokumentów do dokonania wpisu. Kontrolowane wnioski (dot.
wpisu nr 111/2019 i 114/2020) nie posiadały załącznika nr 5 - ,,informacji o zestawie metod
badawczych i urządzeń’’.
Kontrolowany wyjaśnił13: ,,Wynika to ze zmiany jaką wprowadziliśmy w roku 2020 odnośnie
wymaganych dokumentów. Wcześniej wymaganym dokumentem był „Plan pomieszczeń
pracowni psychologicznej”, nie wymagaliśmy dokumentu związanego z „Informacją
o zestawie metod badawczych i urządzeń”. Po zmianie w roku 2020 rozszerzyliśmy zakres
wymaganych dokumentów o „Informację o zestawie metod badawczych i urządzeń”.
Informacje te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wpis/.
Ustalono, że do dnia 17.05.2020 r., zgodnie z informacją umieszczoną na stronie BIP UM
WK-P, do wpisu wymagane były następujące dokumenty:
12
13

wyjaśnienia do kontroli - pismo z 7.05.2021 r.
wyjaśnienia do kontroli - pismo z 7.05.2021 r.
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1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
2. oświadczenie o którym mowa w art. 85 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami;
3. oświadczenie o niekaralności – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby
prawnej;
4. plan pomieszczeń pracowni psychologicznej;
5. dowód uiszczenia opłaty (oryginał).
Natomiast od dnia 18.05.2020 r., zgodnie z informacją umieszczoną na stronie BIP
UMWK-P, do wpisu wymagane były następujące dokumenty:
1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
2. oświadczenie o którym mowa w art. 85 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami;
3. oświadczenie o niekaralności – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby
prawnej;
4. plan pomieszczeń pracowni psychologicznej wraz z opisem potwierdzającym możliwość
wykonywania badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w metodyce
podpisany przez wnioskodawcę;
5. informacja o zestawie metod badawczych i urządzeń podpisana przez wnioskodawcę;
6. dowód uiszczenia opłaty (oryginał).
W kontrolowanych przypadkach - wnioski składane przez przedsiębiorców zawierały
dane, które były wskazane w informacji dostępnej na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu, https://bip.kujawsko-pomorskie.pl (według stanu na dzień
złożenia wniosku), zakładka ,,wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną”.
We wszystkich kontrolowanych przypadkach do wniosków o wpis, przedsiębiorcy
dołączali dowód uiszczenia opłaty za wpis w wysokości 400 zł.
2.2. Wypełnienie obowiązku terminowego załatwienia sprawy.
Kontrolowany organ, w przypadku wpisu nr 111/2019 dokonał wpisu do rejestru i wydał
zaświadczenie o wpisie w terminie przewidzianym w art. 85b ustawy o kierujących
pojazdami, tj. 7 dni od dnia wpływu bądź uzupełnienia wniosku o wpis.
W przypadku wpisu nr 114/2020 (zaświadczenie z 16 marca 2020 r.) z nieznacznym
przekroczeniem terminu od daty wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (6 marca 2020 r.), zaś
z zachowaniem terminu 7 dni od dnia wpływu do Departamentu Infrastruktury Drogowej (12
marca 2020 r.). Natomiast w przypadku wpisu nr 118/2020, na wniosku data - 2.11.2020 r.
(bez daty wpływu do Urzędu), zaświadczenie zostało wystawione w dniu 30.11.2020 r.,
z niezachowaniem terminu przewidzianego w przepisach prawa.
Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolującego: ,,Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną
wpłynął 9 listopada
2020 r. (taka data jest odnotowana w systemie obiegu dokumentów). Pieczątka daty wpływu
prawdopodobnie została przystawiona na kopercie, która nie została załączona do akt sprawy.
W rozpatrywanym okresie dokumenty wpływające do tut. Urzędu były poddawane
kwarantannie ze względu na panującą pandemię związaną z koronawirusem (SARS-CoV-2).
W związku z powyższym czas rozpatrywania spraw w analizowanym okresie wydłużył się’’.
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Stwierdzona nieprawidłowość:
Niezachowanie terminu wydania zaświadczenia o wpisie do Rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną – w przypadku wpisu nr 118/2020 i 114/2020,
stosownie do art. 85b ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
2.3. Wypełnienie obowiązku umieszczenia danych w rejestrze
Dane przedsiębiorców, których wnioski zostały rozpoznane pozytywnie zostały wpisane
do Rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i zostały im wydane
z urzędu zaświadczenia o dokonaniu wpisu.
2.4. Wypełnienie obowiązku wydania zaświadczenia o dokonaniu wpisu.
We wszystkich przypadkach organ wydawał zaświadczenia zgodne ze wzorem,
określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. poz.
937 z późn. zm.).
2.5 Skreślanie przedsiębiorców z rejestru
Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego14 - w okresie objętym kontrolą Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie dokonywał w skreśleń Rejestrze przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną.
III. Prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów
W myśl art. 87 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami ewidencję uprawnionych
psychologów prowadzi marszałek województwa, który:
1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 2 pkt 1-3;
2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu psychologowi;
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku osoby:
a) niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
b) skreślonej z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości
w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań psychologicznych - w okresie, o którym
mowa w art. 88 ust. 8,
c) wobec której orzeczono, prawomocnym wyrokiem sądu środek karny w postaci zakazu
wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu,
d) którą pozbawiono prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym
orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Na stronie internetowej UMWK-P https://bip.kujawsko-pomorskie.pl zostały
zamieszczone informacje dotyczące wpisu do Ewidencji psychologów uprawnionych do
wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, zamieszczony
został również wzór wniosku o wpis i wzór oświadczenia o niekaralności.

14

wyjaśnienia - pismo z 6.05.2021 r.
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1. Wypełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów
Marszałek WK-P prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów w formie
elektronicznej - arkusza kalkulacyjnego Excel. Łączna ilość wpisów w Ewidencji – 212.
1.1 Prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów zawierającej wszystkie dane
przewidziane w przepisach prawa.
Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, w ewidencji uprawnionych
psychologów umieszcza się następujące dane psychologa:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
2a) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer
i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) adres zamieszkania;
5) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania;
6) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
W okresie objętym kontrolą w ewidencji dokonano 10 wpisów. Kontrolę
przeprowadzono na dobranej próbie, obejmującej losowo wybrane 3 sprawy (z roku 2019 - 2
i z roku 2020 - 1). Kontroli poddano 3 wnioski o wpis do Ewidencji uprawnionych
psychologów (nr. ewidencyjne: C-203, C-207 i C-212).
W prowadzonej przez Marszałka WK-P Ewidencji uprawnionych psychologów istnieją
rubryki przeznaczone do wypełniania danymi, o których mowa we wskazanym wyżej
przepisie.
W prowadzonej Ewidencji – l.p. 204, 206-210 i 212, nie zostały wpisane dane w kol.
,,oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania’’. Z wyjaśnień
kontrolowanego15 wynika: ,,Osoba starająca się o wpis do ewidencji uprawnionych
psychologów nie zawsze informuje o swoich planach związanych z zatrudnieniem.
Uprawnionym psychologiem jest osoba, która spełnia wymagania określone w art. 87 ust. 2
ustawy o kierujących pojazdami. Jeżeli uprawniony psycholog poinformuje organ
prowadzący ewidencję o miejscu w którym wykonuje badania te dane są uzupełniane, lub
w chwili gdy taka informacja jest przekazywana przy wpisie do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną’’.
1.2 Wypełnienie obowiązku sprawdzenia kompletności wniosku
We wszystkich sprawach do wniosków załączone zostały dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami. We
wszystkich przypadkach organ pobierał opłatę za wpis do ewidencji uprawnionych
psychologów, o której mowa w art. 87 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami.
1.3 Wypełnienie obowiązku prawidłowego dokonania wpisu do ewidencji.
We wszystkich poddanych kontroli sprawach Marszałek dokonywał wpisu do ewidencji
uprawnionych psychologów w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawał zaświadczenie
o wpisie do ewidencji.
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IV. Odmowa dokonania wpisu do Rejestru lub Ewidencji
Z wyjaśnień kontrolowanego16 wynika, że w okresie objętym kontrolą nie miały miejsca
przypadki odmowy dokonania wpisu do Rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną czy do Ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
V. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli
Wykonywanie zadań przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych
ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z nieprawidłowościami.
Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych nieprawidłowości:
1. Nieudostępnianie w sieci aktualnych danych z Rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną - do dnia 15 kwietnia 2021 r., stosownie do art. 43 ust. 4 Prawa
przedsiębiorców;
2. Niezachowanie terminu wydania zaświadczenia o wpisie do Rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną – w przypadku dwóch wpisów, stosownie do art.
85b ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień:
Niepowierzenie zadań - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie
psychologiczne oraz prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania
badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – od 1 października 2019 r.
żadnemu z pracowników Wydziału ds. Uprawnień Komunikacyjnych, w ramach zakresu
czynności.
Ponadto wskazuje się następujące przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
Jako przyczyny ww. nieprawidłowości wskazuje się:
a) brak skutecznego nadzoru marszałka i wicemarszałka nad wykonywaniem zadań objętych
przedmiotem kontroli;
b) utrudnienia związane z ograniczeniami i zagrożeniami wynikającymi z epidemii COVID19.
Jako skutki stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje się: błędy w realizacji zadań
w zakresie objętym tematyką kontroli.
Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Do Projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia. W Projekcie
wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń i uzupełnień.
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VI. Zalecenia pokontrolne
W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, zalecam Marszałkowi
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, podjęcie następujących działań w celu
wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości lub usprawnienia
funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności:
1. Udostępnianie w sieci aktualnych danych z Rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną, stosownie do art. 43 ust. 4 Prawa przedsiębiorców;
2. Dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do Rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną, z zachowaniem terminu wynikającego z art. 85b ust. 1 ustawy o kierujących
pojazdami.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz
pozostaje w aktach kontroli.
Oczekuję od Pana, w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia,
informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich
niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
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