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Niedoskonałości systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców mocno utrudniają pracę wydziałów komunikacji w samorządach. 

Problem ten doskwiera niestety również klientom i pracownikom Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie.

W powiecie leszczyńskim zareje-
strowanych jest w sumie aż 74.975 
pojazdów, czyli statystyczny miesz-
kaniec powiatu posiada ponad 1,3 po-
jazdu. Na tę liczbę składa się: 34376 
samochodów osobowych, 7076 sa-
mochodów ciężarowych, 511 auto-
busów, 3385 ciągników rolniczych, 
511 ciągników samochodowych, 551 
naczep ciężarowych, 3117 przyczep 
ciężarowych rolniczych, 1536 przy-
czep ciężarowych, 2436 przyczep 
lekkich, 8305 motocykli, 5332 mo-
torowerów oraz wiele tysięcy innych 
pojazdów.

Najbardziej czasochłonne opera-
cje przeprowadzane przez pracowni-
ków Wydziału Komunikacji i Trans-
portu w leszczyńskim starostwie to 
rejestracje pojazdów. 

_Od początku tego roku załatwia-
my średnio w ciągu dnia 146 spraw 
związanych z rejestracją pojazdu - 

wyjaśnia Zbigniew Rogala, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Komunikacji 
i Transportu. – Ponadto ok. 30 klien-
tów załatwia u nas codziennie sprawy 
związane z wydaniem prawa jazdy.

Te czynności nie zamykają dłu-
giej listy obowiązków pracowników 
wydziału. Mają oni również sporo 
pracy z prowadzeniem ewidencji 
transportu ciężarowego, którą trze-
ba dostosować do wymogów Kra-
jowego Rejestru Ewidencji Trans-
portu Drogowego, będącego stan-
dardem w Europie. 

Mimo dobrej organizacji pracy 
sporo klientów oczekuje w poczekal-
ni na obsługę. Podobnie sytuacja wy-
gląda w całej Polsce, a to za sprawą 
wprowadzonej pod koniec ubiegłego 
roku nowej wersji systemu CEPiK 

-Myśleliśmy, że nowy system 
CEPiK ułatwi i przyspieszy naszą 
pracę. Dzieje się jednak inaczej 

- ubolewa Aneta Kuźniak, urzęd-
niczka zajmująca się rejestracją 
pojazdów. -System jest niestabil-
ny i nieprzewidywalny, a my nie 
mamy na to żadnego wpływu. Raz 
idzie wszystko dobrze, a innym ra-
zem system nie przyjmuje wprowa-
dzanych danych. Zdarza się także, 
że pobiera niewłaściwe dane, np. 
z systemu PESEL. Każdy błąd mu-
simy wyjaśniać telefonując do cen-
trali w Warszawie. Dzwonią także 
pracownicy innych wydziałów ko-
munikacji z kraju, dlatego często 
słyszymy w słuchawce informację: 
„Jesteś dwudziesty wśród oczeku-
jących”. Zdarza się, że nie uda się 
nam usunąć błędu i musimy popro-
sić klienta, aby przyszedł w innym 
terminie. To bardzo niekomforto-
wa sytuacja nie tylko dla klienta, 
ale również dla nas.

Władze powiatu starają się mi-

nimalizować skutki niedoskonało-
ści nowego CEPiK-u, czemu słu-
żyć miało m.in. zatrudnienie od 1 lu-
tego br. kolejnego pracownika zaj-
mującego się rejestracja pojazdów. 
Zakupiono też nowy automat ko-
lejkowy. W czerwcu br. wdrożony 
zostanie system pobierania numer-
ka przez internet, w pierwszej ko-
lejności przez klientów załatwiają-
cych sprawy związane z wydaniem 
prawa jazdy. 

CEPiK wydłuża kolejkę

Niedoskonałość systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
mocno utrudnia pracę ekipie Wydziału Komunikacji i Transportu. Zdarza 
się, że aby system przyjął dane, trzeba dzwonić do centrali w Warszawie. 
Krystian Kubiak mimo że pracuje w wydziale dopiero od miesiąca, zdążył 
już do tej niekomfortowej, także dla klientów, sytuacji przywyknąć.

Od dwóch lat w Krzemieniewie, Lipnie i Rydzynie funkcjonują punkty nieod-

płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z początkiem 2018 roku z po-

dobnego wsparcia mieszkańcy powiatu leszczyńskiego mogą korzystać tak-

że we Włoszakowicach.

To co dla prawnika jest błahost-
ką, dla przeciętnej osoby może sta-
nowić życiowy problem. Aby uła-
twić życie mieszkańcom w powie-
cie leszczyńskim od 2016 roku 
funkcjonują punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej.

Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej 
pomocy prawnej korzystać z niej 
mogą: młodzież do 26 roku życia, 
osoby fi zyczne, którym w okresie 
roku poprzedzającym poradę zosta-
ło przyznane świadczenie z pomo-
cy społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, osoby, które 
ukończyły 65 lat, osoby posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny, kom-
batanci, weterani, osoby zagrożone 
lub poszkodowane katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub awa-
rią techniczną oraz kobiety w ciąży.

Dyżury w punktach w Krzemie-
niewie i Rydzynie pełnią adwoka-
ci i radcowie prawni wyznaczeni 
przez Okręgową Radę Adwokac-
ką i Okręgową Izbę Radców Praw-
nych, natomiast w Lipnie i Włosza-
kowicach dyżurują prawnicy wska-
zani przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywności Zawodowej i Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych Zie-
mi Leszczyńskiej Pro-Activ Rydzy-
na. Organizacja ta wygrała konkurs, 
jaki co roku ogłasza powiat lesz-
czyński w ramach zadania zleco-

nego przez administrację rządową.
-Tematyka problemów, z którymi 

zgłaszają się mieszkańcy jest bardzo 
różnorodna -  informuje Elżbieta 
Gazda-Zielony, prawnik ze Stowa-
rzyszenia Pro-Activ.

- Dotyczy najczęściej prawa 
rodzinnego, karnego, cywilnego, 
spadkowego, administracyjnego 
czy prawa pracy. Pytania doty-
czą też pomocy społecznej, spraw 
mieszkaniowych, procedury rozpo-
częcia działalności gospodarczej 
i wielu innych zagadnień. Podczas 
rozmowy mieszkańcy dowiadują 
się na przykład, że mogą wniosko-
wać o zwolnienie z kosztów sądo-
wych czy uzyskać adwokata z urzę-
du, za pracę którego zapłaci Skarb 
Państwa.

Prawnicy udzielający porad 
w punktach nieodpłatnej pomo-
cy prawnej prowadzonych przez 
powiat leszczyński posiadają do-
świadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi społecznie, ubogi-
mi czy niepełnosprawnymi. Pra-
gnąc efektywnie pomóc w rozwią-
zaniu problemu kierują zgłaszające 
się osoby do odpowiednich do za-
łatwienia sprawy placówek, orga-
nizacji i instytucji. Pomagają także 
w sporządzeniu pism, wniosków, 
podań oraz informują o możliwych 
do uzyskania ulgach i uprawnie-
niach. (JAC)

Cztery punkty pomocy prawnej

W marcu w Rydzynie, Wijewie i Święciechowie pro-

wadzone będą bezpłatne badania diagnostyczne 

osteoporozy oraz badania pozwalające określić 

wadę słuchu. Wcześniej mobilne gabinety odwie-

dziły Osiecznę, a terminy wizyt we Włoszakowicach, 

Krzemieniewie i Lipnie zostaną wkrótce ustalone.

Podczas, gdy wadę słuchu moż-
na dostrzec w codziennym życiu, to 
osteoporoza objawia swój stan cho-
robowy dopiero, kiedy nastąpi zła-
manie lub pęknięcie kości. 

Starostwo Powiatowe w Lesz-
nie wraz z urzędami gminnymi 
wyszło naprzeciwko zapotrzebo-
waniu na badania diagnostyczne 
wśród mieszkańców. Mobilny ga-
binet przyjedzie z Centrum Diagno-
styki Osteoporozy w Łomiankach 
koło Warszawy. Badania pozwala-
ją określić istnienie i zaawansowa-
nie osteoporozy, choroby charak-
teryzującej się postępującym ubyt-
kiem masy kostnej oraz osłabieniem 
struktury przestrzennej kości, co 
zwiększa jej podatność na złamania. 
Bezpłatne badania przeznaczone 
są dla mieszkańców powiatu lesz-

czyńskiego powyżej 30 roku życia.
Mobilny punkt diagnostyczny 

w sobotę 3 marca 2018 r. w godz. 
9 - 16 dyżurował będzie przy hali 
sportowej w Rydzynie, ul. Jana 
Kazimierza 1.

W poniedziałek 5 marca 2018 r. 
w godz. 9 – 16 badania prowadzone 
będą w Wijewie przy remizie OSP, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17.

Do Święciechowy zawita w so-
botę 17 marca 2018 r. , zatrzyma 
się w godz. 9 - 16 przy sali wiej-
skiej, ul. Strzelecka 7.

Jednocześnie w mobilnym punk-
cie diagnostycznym fi rmy Słuch Med 
będzie można poddać się badaniom 
słuchu. Udział w badaniach nie wy-
maga wcześniejszej rejestracji, wy-
starczy zgłosić się w jednym z poda-
nych terminów. (JAC)

Bezpłatne badania

1.2018

Punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej

w powiecie leszczyńskim

Krzemieniewo - Urząd Gminy 
ul. Dworcowa 34, pok. nr 5

czynny: 
poniedziałek godz. 8:00 – 12:00

środa godz. 8:00 – 12:00
piątek godz. 12:00 – 16:00

Rydzyna - Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,

Plac Zamkowy 2

czynny:
wtorek godz. 12:00 – 16:00
czwartek godz. 8:00 – 12:00

Lipno – Szkoła Podstawowa,
ul. Powstańców Wielkopolskich 68,

tel. 883-767-218

czynny:
środa godz. 15:00 – 19:00

czwartek godz. 12:00 – 16:00
piątek godz. 15:00 – 19:00

Włoszakowice - Urząd Gminy,
ul. Kurpińskiego 29, 

tel. 883-767-218

czynny:
poniedziałek godz. 11:30 - 15:30

wtorek godz. 8:00 - 12:00

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego 

w Lesznie jest czynny:

w poniedziałek 
w godz. 7:00-17:00 (obsługa 
interesantów do godz.16:15)

od wtorku do piątku
w godz. 7:00–15:00
(obsługa interesan-
tów do godz.14:15)

 (JAC)


