
ZARZĄDZENIE nr 48/2017 

Starosty Siedleckiego  

z dnia 7 grudnia 2017r. 

 

w sprawie określania sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa  naruszenia prawa                   

w ramach wykonywania działalności gospodarczej poprzedzającej planowanie kontroli 

przedsiębiorców którym Starosta Siedlecki : 

 udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na 

wykonywanie przewozów regularnych, zezwolenia na wykonywania przewozów regularnych 

specjalnych, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne; 

 prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

 powadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

 

Na podstawie art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U.2017.2168-j.t. z późn.zm.) oraz art. 84 ustawy o transporcie drogowym z dnia                   

6 września 2001r. (Dz.U.2017.2200-j.t. z późn.zm.), art. 83b ustawy prawo o ruchu drogowym z 

dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U.2017.1260-j.t. z późn.zm.), art. 44 ustawy o kierujących pojazdami z 

dnia                5 stycznia 2011r. (Dz.U.2017.978-j.t. z późn.zm.) 

 

zarządzam  co  następuje: 

 

§ 1 

Określam sposób przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach 

wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy                       

o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, polegający 

na: 

1.  Identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia 

przepisów jest największe; 

2. Wyznaczeniu podmiotów o których mowa w § 1, ustawowo wskazanych zakresem i 

terminowością przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

§ 2 

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania 

działalności podmiotu w zakresie: transportu drogowego, Stacji kontroli pojazdów, Ośrodka 

Szkolenia Kierowców określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Analizę należy przeprowadzić raz w roku i stanowi ona podstawę do ustalenia planu kontroli na 

dany rok kalendarzowy. 

 



 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

          STAROSTA  

                   Dariusz Stopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia Starosty Siedleckiego nr 48/2017 

z dnia 7grudnia 2017r. 

1. Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy i przedmiotowy, w którym istnieje 

możliwość naruszenia przepisów prawa: 

 u którego możliwa jest nieprawidłowości, 

 jakie są to nieprawidłowości, 

 jak tą nieprawidłowość sprawdzić,  

 źródło nieprawidłowości, 

 stopień ryzyka nieprawidłowości. 

 

2. Wyznacza się podmioty zgodnie z ustawami szczegółowymi. 

 

3. Analiza naruszeń realizowana jest także poprzez skargi i wnioski złożone na 

przedsiębiorcę. 

 

4. Naruszenie w w/w obszarach przedmiotowych skutkuje: 

 przeprowadzeniem postępowania administracyjnego,  

 cofnięciem zezwolenia, zaświadczenia, 

 wydaniem zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

STAROSTA  

                   Dariusz Stopa 

 

 


