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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/028 Dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego. 

Okres objęty kontrolą Lata 2014 - 2016 (do 31 marca 2016 r.). Badaniami kontrolnymi objęte zostały równieŜ 
zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2014 r. w przypadkach, gdy miały one wpływ lub 
związek zjawiskami będącymi przedmiotem kontroli. 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Jan Warszawski, główny specjalista kp., upowaŜnienie do kontroli nr 99275 z 19 stycznia 
2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów (dalej: Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Starostą Pińczowskim (dalej: Starosta) jest od dnia 6 sierpnia 2013 r. Zbigniew Kierkowski, 
poprzednio od 29 listopada 2010 r. był Jan Moskwa. (dowód: akta kontroli str. 4-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
prawidłowości i skuteczności działania Starosty jako organu dopuszczającego pojazdy do 
ruchu drogowego. 

Uzasadnieniem tej oceny jest: 
- nierzetelne prowadzeniu Rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP; 
- wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych osobie niespełniającej 

określonych wymagań w zakresie przebiegu praktyki zawodowej na stacji obsługi 
pojazdów; 

- brak moŜliwości stwierdzenie na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, 
czy czynności faktycznie zostały przeprowadzone, a ich przebieg obejmował pełny, 
wymagany zakres; 

- nieprzeprowadzeniu czterech kontroli stacji kontroli pojazdów co najmniej raz w okresie 
12 miesięcy; 

- przeprowadzeniu 11 kontroli stacji kontroli pojazdów w niepełnym zakresie, bowiem brak 
było kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących SKP oraz prowadzenia akt rejestrowych 

W prowadzonym od 6 grudnia 2004 r. Rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację 
kontroli pojazdów (dalej: Rejestr), do dnia rozpoczęcia kontroli (19 stycznia 2016 r.) wpisano 
osiem podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu pińczowskiego (cztery 
stacje okręgowe i cztery stacje podstawowe). W dniu 14 grudnia 2015 r. z Rejestru 
wykreślona została podstawowa stacja diagnostyczna w Pińczowie. W Rejestrze wykazano 
takŜe 15 diagnostów zatrudnionych w aktualnie prowadzonych siedmiu SKP, w tym 
                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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dziewięciu diagnostów, którym Starosta Pińczowski wydał uprawnienia do wykonywania 
badań technicznych pojazdów. 
Wszystkie wnioski o wpis do Rejestru były kompletne i zawierały oświadczenia podpisane 
osobiście przez przedsiębiorcę o kompletności i zgodnych z prawdą danych we wniosku  
o wpis do rejestru oraz ponadto: oświadczenia, Ŝe nie jest on skazany i o braku upadłości. 
(dowód: akta kontroli str.24-34, 38, 306-325) 

Weryfikacji ww. oświadczeń w zakresie ich podpisania przez osobę uprawnioną dokonano 
w trzech przypadkach w oparciu o aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: 
KRS), zaś w pozostałych pięciu przypadkach w oparciu o dołączone do wniosku wyciągi  
z rejestru ewidencji działalności gospodarczej. (dowód: akta kontroli str. 306-325) 

W okresie od 6 lutego 2012 r. do 19 stycznia  2016 r. w Rejestrze tym odnotowano sześć 
wpisów dotyczących wyłącznie przedsiębiorców. (dowód: akta kontroli str.24-34, 38) 

W Rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców posiadających poświadczenie 
zgodności wydane temuŜ przedsiębiorcy. (dowód: akta kontroli str. 24-34, 306-325) 

Starosta nie opracował procedur uniemoŜliwiających dokonanie wpisu do prowadzonego 
Rejestru przedsiębiorcom wobec których wydano orzeczenia zakazujące prowadzenia 
działalności gospodarczej objętej wpisem, a takŜe przedsiębiorcom, którzy w okresie 3 lat 
poprzedzających złoŜenie tego wniosku zostali wykreśleni z rejestru działalności 
regulowanej. (dowód: akta kontroli str. 306-325) 
W złoŜonym na powyŜszą okoliczność wyjaśnieniu Starosta Pińczowski Zbigniew 
Kierkowski podał: Powiat Pińczowski jest powiatem niewielkim i nie ma potrzeby stosowania 
specjalnych procedur przy dokonywaniu wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
stację kontroli pojazdów. Takich wpisów jest 7, a więc niewielka liczba, a przedsiębiorcy 
znani są praktycznie z imienia i nazwiska. Ponadto w Wydziale KT monitorowane są na 
bieŜąco informacje od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie przedsiębiorców 
wykreślonych  z rejestru działalności regulowanej z 3 letnim zakazem działalności. 
(dowód: akta kontroli str. 292-294) 

Na terenie powiatu pińczowskiego działalność prowadzą wyłącznie SKP wpisane do 
Rejestru prowadzonego przez Starostę. (dowód: akta kontroli str. 24-34, 306-325) 
Starosta Zbigniew Kierkowski wyjaśnił: (...) Przy dokonywaniu wpisu przedsiębiorca we 
wniosku podaje adres pod jakim ma działać stacja kontroli pojazdów, miejscowość jest 
sprawdzana, czy znajduje się na terenie powiatu pińczowskiego i wtedy dokonywany jest 
wpis do rejestru. (dowód: akta kontroli str. 292-294) 

Dla sześciu przedsiębiorców wpisanych do Rejestru w okresie od 6 lutego 2012 r., czas od 
dnia wpływu do Starostwa kompletnego wniosku, do dnia dokonania wpisu nie przekroczył 
siedmiodniowego terminu określonego w art. 67 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej2. (dowód: akta kontroli str.24-34, 306-325) 

W pozycji pierwszej Rejestru dokonano wpisu podstawowej SKP nr TPI/001/P w Pińczowie, 
ul. 3-go Maja 40. Nie wypełniono rubryk z datą złoŜenia wniosku i datą wpisu. Jako nazwa 
firmy wpisany został Pińczowski Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o. W dniu 22 stycznia 2009 r. 
POM Sp. z o.o. złoŜył w Starostwie wniosek o zmianę w Rejestrze nazwy firmy  
z „Pińczowski Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.” na „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o.”, składając jednocześnie zapewnienie, iŜ pozostałe elementy wpisu, tj. numer KRS 
oraz NIP nie uległy zmianie. Nie zmieniły się równieŜ siedziba stacji, ani składniki jej 
wyposaŜenia określone poświadczeniem dyrektora TDT z 1 sierpnia 2006 r.  
Starosta w dniu 29 stycznia 2009 r. odnotował w Rejestrze, w rubryce „Uwagi” zmianę 
nazwy firmy i wydał zaświadczenie nr 1/09 poświadczające ten fakt. Nowa nazwa nie 
została umieszczona w rubryce „Nazwa firmy przedsiębiorcy”.  
W trakcie kontroli uzupełniono w Rejestrze wpis dotyczący zmiany nazwy przedsiębiorcy. 
(dowód: akta kontroli str. 24-34, 281-291, 339-350, 415) 

                                                      
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. 
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W dniu 29 listopada 2012 r. wpisano do Rejestru SKP nr TPI/006 w Dziekanowicach, pod 
firmą J&J Arthus Logistyka Spółka z o.o. w Krakowie. W Rejestrze brak było daty złoŜenia 
wniosku. W dniu 4 grudnia 2012 r. Prezes zarządu  Spółki AUTO PREMIUM Sp. z o.o.  
w Dziekanowicach wystąpił do Starosty z wnioskiem o zmianę wpisu w Rejestrze w związku 
ze zmianą nazwy firmy z „J&J Arthus Logistyka Spółka z o.o. w Krakowie”, na „AUTO 
PREMIUM Sp. z o.o. w Dziekanowicach”. Zmiana nazwy w KRS została wpisana 3 grudnia 
2012 r. W tym samym dniu Spółka złoŜyła wniosek do TDT o sprostowanie wydanego 
poświadczenia. Starosta dokonał zmiany nazwy i wpisał ją do Rejestru 5 grudnia 2012 r., 
wydając dwa zaświadczenia potwierdzające wpis: nr 4/2012 z 29 listopada 2012 r. na 
Spółkę J&J Arthus Logistyka oraz nr 5/2012 z 5 grudnia 2012 r. na AUTO PREMIUM  
Sp. z o.o. Pozostałe elementy wpisu, tj. numer KRS oraz NIP nie uległy zmianie. Nie 
zmieniły się równieŜ siedziba stacji, ani składniki jej wyposaŜenia określone 
poświadczeniem dyrektora TDT. 
W trakcie kontroli uzupełniono zapisy w Rejestrze poprzez wpisanie dat złoŜenia wniosku  
o dokonanie wpisu oraz dokonanie zmiany wpisu, uzupełniono równieŜ datę zmiany nazwy 
przedsiębiorcy. (dowód: akta kontroli str.24-34, 281-291, 351-360, 415) 

Z Rejestru został wykreślony w dniu 14 grudnia 2015 r. jeden przedsiębiorca, który 
zakończył działalność jako SKP oznaczona TPI/002/P. Kontrola wykazała, Ŝe przy kaŜdej 
wpisanej do Rejestru SKP aktualizowano dane dotyczące składu osobowego diagnostów, 
zakresu i numerów ich uprawnień. Przy kaŜdej SKP wpisano jej adres, numery NIP 
przedsiębiorcy, a takŜe numery w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej. 
(dowód: akta kontroli str. 24-34, 281-291)   

Decyzją dyrektora TDT3 z 27 grudnia 2010 r., podstawowa SKP nr TPI/001/P otrzymała 
poświadczenie, Ŝe do 27 grudnia 2015 r. jest uprawniona do prowadzenia badań 
technicznych pojazdów w zakresie ABT/cdeh, tj. z moŜliwością wykonywania niektórych 
badań z zakresu okręgowych SKP. W dniu 9 grudnia 2015 r. Dyrektor TDT wydał na 
wniosek właściciela kolejną decyzję4 poświadczającą posiadanie wyposaŜenia i warunków 
lokalowych podstawowej stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a, b i c 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym5 (dalej: Prawo o rd).  
W związku z tym właściciel podstawowej SKP nr TPI/001/P wystąpił 14 grudnia 2015 r. do 
Starosty o zmianę wpisu w Rejestrze, w rubryce „Zakres badań” poprzez wpisanie 
uprawnień do badań A, B, T, E. Zmiana wpisu w Rejestrze nastąpiła w dniu 14 grudnia 
2015 r. 
Dwie pozostałe podstawowe SKP (TPI/002/P i TPI/005/P) nie korzystały po 1 stycznia  
2016 r. z moŜliwości wykonywania niektórych badań z zakresu okręgowej SKP. 
(dowód: akta kontroli str. 25-26, 306-325, 338) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Starosta nierzetelnie prowadził Rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP. Wpisanie do 
Rejestru w pozycjach 1 i 6 zmian nazw firm prowadzących SKP mimo braku poświadczeń 
zgodności TDT zawierających nowe nazwy firm stanowiło naruszenie art. 83 ust. 3 pk5 oraz 
ust. 4 ustawy Prawo o rd. Zgodnie z powołanymi przepisami poświadczenie zachowuje 
waŜność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane. Zmiana nazwy 
przedsiębiorcy prowadzącego SKP była taką zmianą stanu faktycznego i naleŜało wymagać 
nowego poświadczenia. 
 Ponadto, w pozycji pierwszej ww. Rejestru nie uzupełniono dat złoŜenia wniosku  
i dokonania wpisu, pomimo Ŝe był w posiadaniu powyŜszych danych. Nie wpisano równieŜ 
w rubryce „Nazwa firmy przedsiębiorcy” nowej nazwy, ograniczając się do jej zamieszczenia 
jedynie w rubryce „Uwagi”. RównieŜ w pozycji pierwszej oraz szóstej nie uzupełniono dat 
dokonania zmian we wpisach. 

                                                      
3 Decyzja nr TDT-P-2642/10 
4 Decyzja nr TDT-P-2372/15 
5 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. 
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Nieprawidłowości odnoście naniesionych dat wpisów zostały wyeliminowane w trakcie 
kontroli. 

W złoŜonym na powyŜszą okoliczność wyjaśnieniu Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału KT 
podał: Zmiana nazwy i daty SKP Pińczowski Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o. na 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zostały omyłkowo wpisane w kolumnie 
„uwagi” rejestru przedsiębiorców SKP, natomiast przy zmianie nazwy SKP J&J ARTHUS 
Logika Sp. z o.o. zostały przeoczone daty złoŜenia wniosku i wpisu. Niezwłocznie 
uzupełniono ww. zapisy w rejestrze SKP. (dowód: akta kontroli str. 327-328, 415) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

2. Postępowania w sprawie wydawania uprawnień do wykonywania 
badań technicznych pojazdów 

Starostwo prowadzi od 6 grudnia 2004 r. rejestr wydanych/cofniętych uprawnień 
diagnostów. W wykazie odnotowywano dane diagnosty, nadany mu numer identyfikacyjny, 
zakres nadanych uprawnień wraz z datą ich nadania. W rejestrze znajdowały się ponadto 
rubryki umoŜliwiające wpisanie daty cofnięcia uprawnień oraz wpisania ewentualnych uwag. 
Do dnia rozpoczęcia kontroli do rejestru wpisano 15 diagnostów. Diagności z dwóch 
pierwszych pozycji zostali wykreśleni (w 2008 i 2011 r.) z adnotacją „zmarł”. śaden  
z wpisanych do rejestru diagnostów nie miał cofniętych uprawnień, nie odnotowano równieŜ 
przypadków odmowy udzielenia uprawnień lub uzupełnienia ich zakresu. (dowód: akta 
kontroli str. 235-237, 271-278) 

W okresie objętym kontrolą decyzje nadające uprawnienia diagnostom były podpisywane 
przez Wiktora Baduraka – Kierownika Wydziału KT, który posiadał pisemne upowaŜnienia 
od kaŜdego z urzędujących Starostów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
spraw komunikacji i transportu. (dowód: akta kontroli str. 206-208, 271-278) 

Starosta wyjaśnił, Ŝe: Decyzje administracyjne wydawane w moim imieniu wydawane są na 
podstawie upowaŜnienia. Rejestr upowaŜnień prowadzony jest przez Sekretarza Powiatu. 
Dotychczas nie miałem informacji, aby decyzje były niewłaściwe. W aktach Pana Wiktora 
Baduraka brak Ŝadnych uwag ani kar porządkowych. (dowód: akta kontroli str. 292-294) 

Badaniem objęto wydanie wszystkich uprawnień diagnostów. Dla kaŜdego diagnosty  
w Wydziale KT załoŜono oddzielną teczkę, w której znajdowały się dokumenty (oryginały lub 
kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), na podstawie których podejmowano 
decyzje o nadaniu, cofnięciu lub rozszerzeniu uprawnień. Spośród 13 diagnostów 
figurujących w rejestrze, trzem Starosta nadał uprawnienia w 2004 r., z czego jednemu  
w pełnym zakresie i dwóm do wykonywania badań w podstawowych SKP. W 2009 r. 
uprawnienia otrzymali dwaj diagności, w 2011 r. jeden oraz w 2013 i 2015 r. po dwóch 
diagnostów. Wszyscy diagności wpisani na listę po 2009 r. otrzymali uprawnienia w pełnym 
zakresie. Wszyscy diagności do wniosku o nadanie uprawnień złoŜyli zaświadczenia  
o odbytych szkoleniach oraz o zdanych egzaminach. Zakres wydanych uprawnień był 
zgodny z zakresem odbytych szkoleń i zdanych egzaminów. W aktach poszczególnych 
diagnostów znajdowały się świadectwa potwierdzające wykształcenie, świadectwa pracy  
i zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku osób nadal zatrudnionych, a takŜe 
zaświadczenia potwierdzające odpowiednią długość praktyki zawodowej. (dowód: akta 
kontroli str. 235-237, 271-278, 414) 

W dniu 30 grudnia 2009 r. uprawnienia o numerze TPI/D/0007 nadano diagnoście, który nie 
odbył praktyki na wymaganym stanowisku, określonym w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do 
diagnostów6. Osoba ta była zatrudniona w charakterze nauczyciela praktycznej nauki 
zawodu w dziale napraw i obsługi pojazdów samochodowych w warsztatach szkoły 

                                                      
6 Dz. U. nr 246, poz. 2469 ze zm. 
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zawodowej. Tymczasem, zgodnie ze wskazanym powyŜej przepisem, osoba ubiegająca się 
o stanowisko diagnosty powinna odbyć praktykę na stanowisku naprawy lub obsługi 
pojazdów.  
Ww. diagnosta od dnia wydania uprawnień nie był zatrudniony na Ŝadnej SKP i nie 
wykonywał badań technicznych pojazdów a takŜe nie występował do Starosty o wyrobienie 
pieczątki diagnosty. W dniu 24 lutego 2016 r. (data wpływu) została złoŜona rezygnacja  
z wydanych uprawnień diagnosty z powodu niewykonywania badań technicznych na stacji 
kontroli pojazdów (diagnosta ten oddał dokument z nadanym uprawnieniem), a Starosta 
uruchomił procedurę wycofania uprawnień diagnosty. (dowód: akta kontroli str. 235-237, 
271-278, 305) 

Dwóch diagnostów, którzy nie posiadali uprawnień do przeprowadzania wszystkich 
rodzajów badań technicznych od 2004 r., nie zwracało się do Starosty z wnioskiem 
dotyczącym rozszerzenia im uprawnień i byli zatrudniani wyłącznie na podstawowych SKP. 
(dowód: akta kontroli str. 271-278, 338) 

Analiza dokumentów znajdujących się w aktach wszystkich diagnostów wykazała, Ŝe zakres 
wydanych przez Starostę uprawnień odpowiadał zakresowi odbytych szkoleń i zdanych 
egzaminów kwalifikacyjnych. (dowód: akta kontroli str. 235-237, 271-278) 

Starosta zapewnił dostęp do informacji o diagnostach, którym cofnięto uprawnienia wydane 
przez innych starostów. W wyjaśnieniu Starosta podał: W Wydziale KT na bieŜąco są 
monitorowane informacje od wojewody świętokrzyskiego odnośnie cofniętych uprawnień 
diagnostów, a osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia diagnosty, sprawdzana jest czy 
w ostatnich 5 latach nie cofnięto jej uprawnienia. (dowód: akta kontroli str. 292-294) 

W trakcie kontroli Starosta wystąpił z pytaniem do sąsiadujących starostw, czy prowadzone 
są postępowania o cofnięcie uprawnień diagnosty w stosunku do osób zatrudnionych  
w SKP na terenie powiatu pińczowskiego. Starości proszowicki i kazimierski oraz Prezydent 
Miasta Kielce udzielili odpowiedzi negatywnej. (dowód: akta kontroli str. 301-304) 

Z informacji przesłanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie (dalej: KPP) 
dotyczącej wykorzystywania podczas kontroli drogowych do weryfikacji w latach 2014-2015, 
danych o przeglądzie technicznym zawartych w CEPiK wynika m.in.: (...) policjanci pełniący 
słuŜbę w komórce ruchu drogowego korzystają w zakresie swoich kompetencji  
z narzędzi kontrolnych m.in. z systemów policyjnych. Dostępna baza CEPiK daje moŜliwość 
policjantom pełniącym słuŜbę patrolową do weryfikacji danych zawartych w systemach 
policyjnych z danymi umieszczonymi w blankiecie dowodu rejestracyjnego kontrolowanego 
pojazdu.(...). Policjanci korzystają z posiadanych narzędzi kontrolnych i nie ma 
przeciwwskazań i utrudnień do realizacji powyŜszych czynności. Nie ujawniono przypadków 
sfałszowania potwierdzenia wykonania przeglądu technicznego podczas kontroli drogowych 
w zakreślony czasie.  
Natomiast w sprawach poświadczania nieprawdy przez diagnostów, potwierdzania 
wykonania badań technicznych przez osoby nieuprawnione, posługiwania się fałszywymi 
pieczęciami stacji obsługi pojazdów i diagnosty oraz innych czynów niedozwolonych 
związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego Komendant KPP podał: Za 
lata 2014-2015 KPP w Pińczowie nie wszczynała postępowań karnych w sprawach 
dotyczących poświadczania nieprawdy przez diagnostów, potwierdzania wykonania badań 
technicznych przez osoby nieuprawnione, posługiwania się fałszywymi pieczęciami stacji 
obsługi pojazdów i diagnosty oraz innych czynów niedozwolonych związanych  
z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego. (dowód: akta kontroli str.265-267) 

W badanym okresie nie dochodziło do zmiany uprawnienia Ŝadnego diagnosty.  
W przypadkach gdy diagnosta dokonywał zmiany SKP na inną niŜ dotychczas był 
zatrudniony, zachowywał on ten sam numer uprawnienia diagnosty. Wystąpił jeden 
przypadek, Ŝe diagnosta po otrzymaniu uprawnień w 2009 r. nie pracował na Ŝadnej SKP 
(diagnosta TPI/D/0007). W nadzorowanych przez Starostę siedmiu SKP zatrudnionych było 
łącznie 15 diagnostów, w tym dziewięciu diagnostów z uprawnieniami wydanymi przez 
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Starostę Pińczowskiego oraz sześciu z uprawnieniami wydanymi przez innych starostów. 
(dowód: akta kontroli str. 271-278) 

Z analizy 14 protokołów kontroli, sporządzonych po kontrolach SKP w latach 2014-2015 
wynika m.in., Ŝe wykazywano w nich, którzy diagności wykonywali badania techniczne i nie 
odnotowano zapisu w Ŝadnym protokole kontroli, aby diagności wykonywali to niezgodnie 
ze stanem faktycznym lub przepisami. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 306-325) 

Wydział KT gromadził informacje z innych powiatów dotyczących zagadnień cofnięcia 
uprawnienia w oparciu o decyzję organu nadzorującego SKP oraz zakazu wykonywania 
zawodu diagnosty w oparciu o wyroki sądów. Na liście diagnostów z cofniętymi 
uprawnieniami lub z zakazem wykonywania zawodu, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do  
8 lutego 2016 r. znajdowało się 60 osób z 30 starostw, w tym w 2014 r. trzech diagnostów  
z dwóch starostw z województwa świętokrzyskiego (Jędrzejów – dwie osoby i Staszów – 
jedna osoba). (dowód: akta kontroli str. 261-264) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Starosta wydał uprawnienia o numerze TPI/D/0007 diagnoście, który nie odbył praktyki na 
wymaganym stanowisku, określonym w § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
wymagań w stosunku do diagnostów. Osoba ta była zatrudniona w charakterze nauczyciela 
zajęć praktycznych, a dyrektor szkoły wydał następujące zaświadczenie: Posiada 
ośmioletnią praktykę w zakresie naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, gdyŜ  
w latach 2000-2009 prowadził zajęcia praktyczne z młodzieŜą w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych na stanowisku naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. 
Tymczasem zgodnie z wskazanym powyŜej przepisem osoba ubiegająca się o stanowisko 
diagnosty powinna odbyć praktykę na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów. Diagnosta 
powinien posiadać wiedzę „całościową”, natomiast nauczyciel zawodu z zasady zajmuje się 
jakimś jednym wycinkiem i tym samym nie moŜna uznać, Ŝe zdobył doświadczenie 
wymagane przepisami. 

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był Wiktor Badurak – Kierownik 
Wydziału KT, wydający uprawnienia dla tego diagnosty w imieniu Starosty. (dowód: akta 
kontroli str. 271-278) 

W wyjaśnieniu Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału KT podał: Zespół Szkół Zawodowych, 
w którym pracuje diagnosta TPI/D/0007 podlega Staroście Pińczowskiemu. Osobiście 
widziałem, Ŝe są to warsztaty szkolne samochodowe, wyposaŜone w kanał samochodowy  
i podnośniki noŜycowe do podnoszenia pojazdów. Warsztaty te świadczą usługi na 
zewnątrz, dokonują napraw pojazdów samochodowych i wystawiają za te usługi faktury. 
Warsztaty te działają pod kierownictwem ww. nauczyciela. W związku z tym uznałem, iŜ 
diagnosta posiada wystarczający okres praktyki zawodowej. (dowód: akta kontroli str. 327-
328) 

W dniu 30 listopada 2015 r. przeprowadzona została kontrola okręgowej SKP nr TPI/003,  
w trakcie której ustalono m.in., Ŝe w dniu 3 lutego 2015 r. diagnosta z uprawnieniami 
TBU/D/0021 przeprowadził badanie techniczne naczepy cięŜarowej do przewozu cementu 
luzem, z zamontowanym urządzeniem technicznym, tj. cysterną napełnianą ciśnieniem 
wyŜszym niŜ 0,5 bara. Z zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz  
z wydruku z rejestru badań technicznych wynikało, Ŝe badanie pojazdu przeprowadzone 
zostało bez sprawdzania waŜności badań TDT urządzenia technicznego. Od diagnosty 
TBU/D/0021 odebrano stosowne oświadczenie, a o fakcie tym zawiadomiono Starostę 
Buskiego, który wydał uprawnienia dla tego diagnosty. W dniu 8 lutego 2016 r. od Starosty 
Buskiego wpłynęło zawiadomienie, Ŝe wszczął on postępowanie administracyjnej w sprawie 
cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych przez diagnostę TBU/D/0021. 
(dowód: akta kontroli str. 238, 271-278, 306-325) 

W wyjaśnieniu Starosta Zbigniew Kierkowski podał, Ŝe: Oprócz powiadomienia  
o nieprawidłowym wykonywaniu w lutym 2015 r. przeglądu technicznego naczepy cysterny 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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do przewozu cementu luzem przez diagnostę TBU/D/0021, który jest zatrudniony w SKP  
nr TPI/003 nie miałem Ŝadnych innych informacji o nieprawidłowym wykonywaniu 
przeglądów technicznych na SKP działających na terenie powiatu pińczowskiego. 
(dowód: akta kontroli str. 329-330) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
skontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi  
w SKP 

Kontrole SKP odbywały się na podstawie zatwierdzanych przez Starostę rocznych planów 
kontroli. Z analizy protokołów kontroli sporządzonych w latach 2014-2015 wynika, Ŝe 
kontroli poddano wszystkie SKP. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 242-245, 306-325) 

Spośród czterech SKP, które zostały zarejestrowane w 2012 r., Starosta przeprowadził 
pierwsze kontrole w okresach od czterech do dziewięciu miesięcy. Pierwszą kontrolę SKP 
TPI/007 zarejestrowaną 27 lutego 2015 r. przeprowadzono w 53 dniu od wpisu do rejestru 
przedsiębiorców (w ósmym tygodniu). W SKP zarejestrowanej 9 grudnia 2015 r. (TPI 008/P) 
do dnia rozpoczęcia kontroli nie przeprowadzono pierwszej kontroli.  
Podczas pierwszych kontroli nie stwierdzono niezgodności pomiędzy oświadczeniami 
złoŜonymi wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu, a stanem faktycznym. (dowód: akta 
kontroli str. 59-189, 306-325, 326)  

W 2014 r. kontrolę wynikającą z art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa o rd. Starosta przeprowadził 
tylko w przypadku jednej SKP z zachowaniem rocznego terminu określonego w cyt. 
przepisie. W pozostałych przypadkach termin został przekroczony: SKP nr TPI/001/P  
o 40 dni, TPI/002/P o 37 dni, TPI/003 o 35 dni. W pozostałych dwóch SKP opóźnienie 
wynosiło 6 i 7 dni.  
W 2015 r. przekroczenie terminu miało miejsce w przypadku kontroli SKP nr TPI/006 –  
o 35 dni, TPI/005/P – o 3 dni. W przypadku pozostałych SKP kontrole zostały 
przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego rocznego terminu. 
Natomiast pierwszą kontrolę w 2016 r. zaplanowano na kwiecień 2016 r., ale po zawarciu  
w dniu 8 lutego 2016 r. porozumienia z Dyrektorem TDT pierwsze kontrole trzech SKP 
przeprowadzone zostaną w okresie od 15 do 22 marca 2016 r. (dowód: akta kontroli str.  
59-189, 306-326) 

W badanym okresie nie wystąpił Ŝaden przypadek aby SKP prowadziła badania techniczne 
pojazdów bez waŜnego potwierdzenia poświadczeniem TDT wymaganego wyposaŜenia 
oraz warunków lokalowych pomimo, Ŝe Starosta nie wdroŜył mechanizmów kontrolnych 
umoŜliwiających bieŜące monitorowanie tej kwestii. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 306-
325) 

Wszystkie 14 kontroli, jakie zostały przeprowadzone w badanym okresie, było wykonywane 
po zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze ich przeprowadzenia na 7 dni wcześniej, tym 
samym Starosta nie korzystał z moŜliwości przeprowadzenia kontroli z pominięciem ww. 
obowiązku. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 305-325) 

Starosta nie opracowywał zasad dokumentowania przebiegu kontroli SKP. Zalecenia 
pokontrolne zostały przedstawione przedsiębiorcom w trzech protokołach kontroli (3/2014, 
1/2015 oraz 4/2015) i kaŜde z nich zostało przez przedsiębiorców zrealizowane. 
(dowód: akta kontroli str. 59-189, 242-245, 306-325) 

W załączniku do protokołu kontroli SKP nr TPI/007 z 21 kwietnia 2015 r. podano siedzibę  
i miejsce zamieszkania przedsiębiorcy  oraz jego oświadczenie, Ŝe w stosunku do niego nie 
otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, a takŜe, Ŝe nie był prawomocnym wyrokiem 
skazany za przestępstwo popełnione w celu korzyści majątkowej lub przestępstwo 
przeciwko dokumentom. Natomiast do ww. protokołu wpisano imiona i nazwiska dwóch 
zatrudnionych diagnostów, ich numery uprawnień oraz zakres uprawnienia (pełne). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W dokumentacji dotyczącej 13 pozostałych protokołów kontroli podawane były informacje  
o miejscu siedziby przedsiębiorcy, pisemne oświadczenia o braku likwidacji lub upadłości 
bądź skazaniu przedsiębiorcy. W treści kaŜdego protokołu kontroli podawano dane 
zatrudnianych diagnostów, zgodność ich uprawnień z zakresem badań, do jakich 
uprawniona jest SKP. Nie odnotowano Ŝadnych przypadków niezgodności uprawnień 
diagnostów z zakresem badań, do jakich uprawniona była kontrolowana SKP. (dowód: akta 
kontroli str. 59-189, 242-245, 306-325) 

Starosta nie wprowadził wewnętrznych procedur określający właściwy sposób 
postępowania w trakcie prowadzonych kontroli SKP przez upowaŜnionych pracowników 
starostwa. Dokumentowanie sprawdzania kaŜdej pozycji z podaną nazwą wyposaŜenia 
kontrolno-pomiarowego, które znajdowało się na kontrolowanej SKP, w 13 protokołach 
kontroli SKP (za wyjątkiem protokołu z 30 listopada 2015 r. SKP nr TPI/003) odnotowywane 
było w układzie tabelarycznym poprzez zapisy dotyczące nazwy producenta i typu 
urządzenia lub przyrządu, numeru fabrycznego i roku produkcji. Wpisywano równieŜ przy 
kaŜdej pozycji dane dotyczące potwierdzania sprawności (w tym w Karcie OKE) oraz 
potwierdzenie zgodności z wymogami (oznaczeń CE), takŜe dane dotyczące numerów 
certyfikatu jednostki akredytowanej i datę waŜności certyfikatu. W tej części kaŜdego 
protokołu kontroli zamieszczano dane dotyczące zatrudnionych w tej SKP diagnostów, 
którzy faktycznie wykonują badania techniczne pojazdów. W Ŝadnym z protokołów nie 
dokonywano zapisów dotyczących waŜności protokołów badań urządzeń podlegających 
okresowemu badaniu przeprowadzanemu przez właściwy organ dozoru technicznego 
(zbiornik spręŜarki, podnośniki) oraz brak było zapisów o dokumentach okresowej kontroli 
eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego. Nie podawano równieŜ, czy na SKP 
znajdowały się instrukcje (w języku polskim) obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących 
wyposaŜenie stacji, instrukcje dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów, aktualne 
przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań 
technicznych pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych przez daną SKP badań.  
W Ŝadnym protokole kontroli nie odnotowywano zapisów o wyposaŜeniu technologicznym 
stanowiska kontrolnego (ogólne oświetlenie elektryczne, spręŜone powietrze, 
odprowadzanie ścieków, wentylacja, indywidualne wyciągi spalin, ogrzewanie, czujniki 
alarmowe gazu) i nie podawano danych o umieszczaniu w widocznym miejscu wykazu 
diagnostów, wykazu czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu 
technicznego pojazdu, tabeli opłat, kopii zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru. 
RównieŜ nie zamieszczano w Ŝadnym protokole danych, czy pieczątki SKP, imienne  
i identyfikacyjne diagnostów były naleŜycie zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych oraz nie podawano, czy wykonujący badania diagności posiadali 
identyfikatory. Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli nie pozwalała na stwierdzenie, 
Ŝe czynności faktycznie zostały przeprowadzone, a ich przebieg obejmował pełny, 
wymagany zakres. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 306-325) 

W dniu 14 grudnia 2015 r. przedsiębiorca prowadzący podstawową SKP nr TPI/001/P, która 
do 27 grudnia 2015 r. posiadała moŜliwość prowadzenia badań w rozszerzonym zakresie 
przewidzianym dla okręgowych SKP w zakresie ABT/cdeh, wystąpił do Starosty o zmianę 
wpisu w rejestrze przedsiębiorców jako podstawowa SKP z uprawnieniami A,B,T,E,  
a w dniu 16 grudnia 2015 r. zwrócił się do Starosty o zezwolenie na wykonanie nowych 
pieczątek dla podstawowej SKP w zakresie A,B,T,E i pieczątek dla zatrudnionych w niej 
dwóch diagnostów z uprawnienia nr TPI/D/0003 oraz nr TPI/D/0006. (dowód: akta kontroli 
str. 24-34, 282-291, 306-325) 

Starosta nie opracowywał procedur odnośnie wielkości doboru próby dokumentów do badań 
oraz jaką wielkość próby naleŜy przyjmować do badań dokumentacji. W 13 protokołach  
w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji wpisywano: Uwagi: do prawidłowości 
prowadzenia wymaganej dokumentacji. Bez uwag. We wszystkich protokołach wykazano 
brak zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. W protokołach tych nie dokonywano zapisów, 
czy wpisy do rejestru badań pojazdów były dokonywane prawidłowo i czy były kompletne, 
czy w przypadku pojazdów zasilanych gazem lub z zainstalowanymi urządzeniami 
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podlegającymi dozorowi technicznemu, w rejestrze zamieszczane były numery i daty 
protokołów TDT i UDT dopuszczających te urządzenia do eksploatacji. RównieŜ do 
protokołów z kontroli nie wpisywano, czy prawidłowo określane były przez diagnostów  
w rejestrach badań technicznych oraz w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu 
technicznym, rodzaje badanych pojazdów oraz ich kategorie homologacyjne, a takŜe czy 
poprawnie zostały wystawione zaświadczenia z wykonanych badań dotyczące: pojazdów 
zabytkowych, „SAM”, ADR, autobusów dla których prędkość wynosi 100 km/h, badań 
pierwszych w zakresie prawidłowości sporządzonego dokumentu identyfikacji pojazdu. Do 
protokołów nie wpisywano, czy prawidłowo wystawiane były zaświadczenia o negatywnym 
wyniku badań (m.in. w jaki sposób określane zostały usterki i czy nie kwalifikowały się one 
do zatrzymania dowodu rejestracyjnego), czy prawidłowo prowadzony był rejestr 
zastępczych tabliczek znamionowych i naniesionych numerów podwozia oraz czy 
poprawnie wystawione zostały zaświadczenia potwierdzające naniesienie numeru, a takŜe 
czy korekty błędnie wystawionych zaświadczeń dokonywane były zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Nie wpisywano do protokołów, czy w prawidłowej wysokości pobrane były 
opłaty za przeprowadzone badania i czy opłaty ewidencyjne były prawidłowo pobierane, 
ewidencjonowane i przekazywane na rachunek Funduszu CEPIK. TakŜe nie wpisywano do 
protokołów kontroli, czy prawidłowo wyliczano termin następnego badania technicznego  
i czy wpisy w dokumentacji potwierdzane były kaŜdorazową pieczątką SKP i diagnosty 
podaniem daty oraz podpisem diagnosty. Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli nie 
pozwalała na stwierdzenie, Ŝe czynności faktycznie zostały przeprowadzone, a ich przebieg 
obejmował pełny, wymagany zakres. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 306-325) 

Starosta nie występował do nadzorowanych SKP o cykliczne przesyłanie rejestrów badań 
technicznych. (dowód: akta kontroli str. 292-294) 
Z zapisów protokołów kontroli SKP wynikało, Ŝe rejestry badań technicznych we wszystkich 
SKP nadzorowanych przez Starostę prowadzone były w formie elektronicznej. (dowód: akta 
kontroli str. 59-189, 306-325) 

Na 14 protokołów sporządzonych w latach 2014-2015, kontrola prawidłowości wykonywania 
przez diagnostów badań technicznych odnotowana została w trzech protokołach kontroli 
sporządzonych w 2015 r., i tak: nr 4/2015 dotyczący podstawowej SKP nr TPI/001/P 
(badano samochód Seat Cordoba), nr 6/2015 dotyczący okręgowej SKP TPI/003 (badano 
samochód Fiat Punto) oraz nr 7/2015 dotyczący podstawowej SKP nr TPI/005/P (badano 
samochód Fiat Uno). (dowód: akta kontroli str. 59-189, 242-245, 306-325) 

W dokumentacji zgromadzonej przy trzech ww. protokołach nie prowadzono zapisów m.in. 
w zakresie: czy sposób przeprowadzania identyfikacji pojazdu przez diagnostę był 
prawidłowy i czy badanie zostało rozpoczęte od sprawdzenia i regulacji powietrza  
w ogumieniu oraz czy analiza spalin (w silnikach benzynowych) lub pomiar zadymienia 
spalin (w silnikach z zapłonem samoczynnym) były przez diagnostę prawidłowo wykonane. 
Nie dokonywano takŜe zapisów w protokołach, czy diagności potrafili uruchomić  
i prawidłowo obsługiwali analizator spalin lub dymomierz oraz czy urządzenia kontrolno-
pomiarowe, będące na stanie ewidencyjnym kontrolowanej SKP były wykorzystywane do 
przeprowadzania badań, a takŜe czy diagności byli w stanie przedstawić wydruki badań 
wyników na urządzeniach, które zgodnie z wymogami miały moŜliwość ich wydruku.  
W Ŝadnym z trzech ww. protokołów nie podawano, czy sposób przeprowadzenia badania 
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem lub z urządzeniem sprzęgającym  
z przyczepą był właściwy i czy zdarzyły się przypadki odesłania pojazdu do naprawy bez 
wpisywania badania do rejestru, a sposób wykonywania badania wskazywał na powaŜne 
braki w wiedzy diagnosty oraz czy diagności wykorzystywali indywidualne wyciągi spalin.  
W protokole nr 4/2015 dotyczącym SKP nr TPI/001/P nie odnotowano, jakiego rodzaju 
usterki stwierdzono w trakcie jednego badania uznanego za negatywne i czy nie były to 
usterki powodujące zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozostałe dwie SKP nie notowały 
negatywnych badań technicznych). (dowód: akta kontroli str. 59-189, 242-245, 306-325) 

Z danych uzyskanych od Starosty dotyczących liczby przeprowadzonych w latach 2014-
2015 badań technicznych pojazdów w nadzorowanych przez niego SKP wynika m.in., Ŝe na 
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ogółem przeprowadzonych w 2014 r. przez sześć SKP w ilości 17.179 badań technicznych, 
badania zakończone wynikiem negatywnym w ilości ośmiu stanowiły 0,05%, a w 2015 r. na 
ogółem przeprowadzonych przez osiem SKP w ilości 17.828 badań technicznych, badania 
zakończone wynikiem negatywnym w ilości siedmiu stanowiły 0,04%. W 2014 r. wszystkie 
sześć SKP odnotowały wykonywanie badań technicznych negatywnych, w tym po dwa 
badania negatywne odnotowały dwie SKP (TPI/002/P i TPI/004), pozostałe cztery SKP po 
jednym takim badaniu. Natomiast w 2015 r. pięć badań negatywnych odnotowała jedna 
okręgowa SKP (nr TPI/004), dwie SKP po jednym badaniu (TPI/001/P oraz TPI/006),  
a pozostałe pięć SKP nie odnotowało Ŝadnego badania technicznego negatywnego. 
(dowód: akta kontroli str. 297) 

Starosta w badanym okresie (do 7 lutego 2016 r.) nie korzystał z moŜliwości powierzenia 
czynności kontrolnych TDT. Z zamiarem takim wystąpił w trakcie niniejszej kontroli, 
zawierając w dniu 8 lutego 2016 r., z dyrektorem TDT stosowne porozumienie. (dowód: akta 
kontroli str. 268-270) 

W związku z zawartym porozumieniem Starosta w dniu 25 lutego 2016 r. opracował 
aktualizację na 2016 r. planu rocznego kontroli SKP działających na terenie powiatu 
pińczowskiego, w którym ustalił m.in. daty wspólnych kontroli pracowników Wydziału KT  
z przedstawicielem TDT, w siedmiu SKP nadzorowanych przez Starostę, i tak: 15 marca – 
TPI/003, 18 marca – TPI/004, 22 marca – TPI/005/P, 7 czerwca – TPI/007, 4 sierpnia – 
TPI/006, 7 września – TPI/001/P oraz 12 września – TPI/008/P. (dowód: akta kontroli str. 
296, 326) 

W wyjaśnieniu Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału KT podał: Kontrole SKP 
rozpoczynaliśmy od przedstawienia upowaŜnienia do kontroli właścicielowi stacji. Następnie 
dokonywaliśmy oględzin zewnętrznych SKP tj. prawidłowości oznaczenia tablicy 
informacyjnej, ilości miejsc parkingowych dla pojazdów oczekujących, stanowiska 
zewnętrznego do pomiaru hałasu. Następnie dokonywaliśmy oględzin wewnątrz stacji  
tj. pomieszczenia, gdzie zamontowano urządzenia kontrolno-pomiarowe, biura  
i pomieszczeń socjalnych. W pomieszczeniu, gdzie znajdowały się urządzenia kontrolno-
pomiarowe znajdowały się: instrukcje w języku polskim obsługi urządzeń i przyrządów 
stanowiących wyposaŜenie stacji, instrukcje dotyczące kryteriów oceny badań pojazdów, 
aktualne przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych  
i badań technicznych pojazdów, zgodnie z zakresem przeprowadzonych przez SKP badań. 
Skontrolowano ogólne oświetlenie elektryczne (oświetlenie w kanale), wentylacje, 
indywidualne wyciągi spalin, czujniki alarmowe gazu, instalacje spręŜonego powietrza wraz 
z protokołem badań UDT zbiornika powietrza oraz podnośnika kanałowego. Skontrolowano 
zawieszone w widocznym miejscu wykaz diagnostów, wykaz czynności kontrolnych oraz 
metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdu, tabeli opłat oraz kopii zaświadczenia 
potwierdzającego wpis do rejestru SKP. W pomieszczeniu biurowym skontrolowano 
dokumenty okresowej kontroli eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego. 
Sprawdzono, Ŝe pieczątki SKP, pieczątki imienne i identyfikacyjne diagnostów są 
przechowywane w metalowej kasetce zamykanej na klucz (były zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych). Diagności wykonujący badania techniczne posiadali 
identyfikatory. Następnie sprawdzone były szczegółowe wymagania jakie stacja musi 
spełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 
2006 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 275) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku di stacji 
przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Pomiary stanowiska kontrolno-
pomiarowego dokonywane były za pomocą taśmy mierniczej. Następnie dokonywaliśmy 
kontroli rejestru komputerowego przeprowadzonych badań technicznych. Kontrolowano 
prawidłowość wpisów do rejestru badań technicznych ich kompletność. W rejestrze 
sprawdzano czy pojazdy zasilane gazem, lub z zamontowanymi urządzeniami dozorowymi 
wpisywane są numery i daty protokołów TDT i UDT. Kontrolowano w rejestrach i wydanych 
zaświadczeniach prawidłowość określania rodzajów i kategorii homologacyjnych badanych 
pojazdów, prawidłowość wydanych zaświadczeń z wykonywanych badań pojazdów 
zabytkowych „SAM”, ADR, autobusów dla których prędkość wynosi 100 km/h, badań 
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okresowych wraz z dokumentem identyfikacyjnym, prawidłowość zaświadczeń  
o negatywnym wynikiem badań technicznym. Kontrolowano rejestr  zastępczych tabliczek 
znamionowych oraz nabitych numerów nadwozia oraz wystawionych zaświadczeń, korekt 
błędnie wystawionych zaświadczeń. Kontrolowano prawidłowość  pobieranych opłat 
ewidencyjnych za przeprowadzone badania, prawidłowość przekazywania do CEPiK 
przeprowadzonych badań, prawidłowości wyliczenia terminu następnego badania 
technicznego oraz prawidłowości wpisów w dokumentacji potwierdzonych kaŜdorazowo 
pieczątką SKP i diagnosty, daty i podpisu diagnosty. W przypadku, gdy na SKP był 
dokonywany przegląd pojazdu (trzy takie kontrole w okresie 2014-2015), obserwowaliśmy 
czynności jakie wykonywał diagnosta, w szczególności czy rozpoczyna badanie od 
dokonania identyfikacji pojazdu poprzez sprawdzenie zgodności danych zawartych  
w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym oraz sprawdzenia i regulacji ciśnienia 
powietrza w ogumieniu. Obserwowano prawidłowość obsługi analizatora spalin lub 
dymomierza. Sprawdzono czy urządzenia kontrolno-pomiarowe będące w kontrolowanej 
stacji były wykorzystywane w przeprowadzonym badaniu. Na prośbę kontrolujących 
diagności byli w stanie wydrukować wyniki badań na urządzeniach, które miały moŜliwość 
wydruku. Przy badaniu pojazdu przystosowanego do zasilania gazem diagnosta uŜywał 
elektronicznego detektora do badania nieszczelności instalacji gazowej oraz sprawdzał 
protokół TDT dopuszczenia zbiornika gazowego, przyrządu do kontroli złącza 
elektrycznego, sprawdził złącza pojazd – przyczepa. Nie stwierdzono przypadków  
odesłania pojazdów do naprawy bez wpisywania badania do rejestru. Diagnosta, który 
wykonywał badania techniczne pojazdu posiadał wystarczającą wiedzę dotyczącą 
obowiązujących przepisów. Przy badaniu diagności wykorzystywali indywidualne wyciągi 
spalin. PowyŜszych czynności nie odnotowywaliśmy w sporządzanych protokołach bądź  
w załącznikach do tych protokołów. Odrębne zapisy w ww. dokumentach dokonywaliśmy 
jedynie wtedy, gdy stwierdzaliśmy nieprawidłowości i naleŜało wydać zalecenia pokontrolne 
dla przedsiębiorcy (pamiętam, Ŝe w okresie 2014-2015 takich zapisów  
o nieprawidłowościach dokonałem w trzech protokołach kontroli). RównieŜ w wyjaśnieniach 
tych podano: Podczas wszystkich przeprowadzonych kontroli wykorzystywaliśmy taśmę 
mierniczą o długości 20 metrów. Starostwo nie dokonywało zakupu niwelatora. (...) 
Legalizacja taśmy mierniczej nie była nigdy sprawdzana. (dowód: akta kontroli str. 298-300) 

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem TDT, w trakcie kontroli przeprowadzone 
zostały kontrole trzech SKP. (dowód: akta kontroli str. 361-393) 

W dniu 15 marca 2016 r. przeprowadzona została kontrola SKP mającej siedzibę  
w Pasturce 38a., Zapisy w protokole kontroli dotyczącym ww. SKP ujęte zostały w siedmiu 
częściach, w tym w części V. Wyniki kontroli warunków lokalowych i i wyposaŜenia wpisano 
m.in.: Brak aktualnych informacji dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów,  
w zakresie geometrii ustawienia kół osi pojazdów.; Natomiast w uwagach do części 
lokalowo-wyposaŜeniowej podano: § 8.1 Brak aktualnych informacji dotyczących kryteriów 
oceny badanych pojazdów, w zakresie geometrii ustawienia kół osi pojazdów. Brak 
wyznaczonego miejsca do sprawdzenia pola widzenia w lewym lusterku zewnętrznym oraz 
regulowanych wskaźników.; W uwagach do prawidłowości wykonywania badań 
technicznych pojazdów (w części VII) wpisano: Podczas kontroli diagnosta SKP 
przeprowadził badanie techniczne pojazdu (...) z wynikiem pozytywnym. Uwagi do 
przeprowadzonego badania: - brak sprawdzenia działania mechanizmów blokowania pasów 
bezpieczeństwa. Po uwadze kontrolujących diagnosta przeprowadził sprawdzenie działania 
mechanizmów blokowania pasów bezpieczeństwa. Natomiast w uwagach do prawidłowości 
prowadzenia wymaganej dokumentacji wpisano trzy nieprawidłowości związane z brakiem 
realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach7, i tak: 
1/ W przypadkach czterech badań okresowych, dla których wydano zaświadczenie  
z przeprowadzonego badania, brak zapisów w uwagach do wydanego zaświadczenia w pkt. 
                                                      
7 Dz. U. z 2012 r., poz. 996 ze zm. 
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1, informującego o wyposaŜeniu pojazdu w urządzenie techniczne z podaniem numeru  
i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji (pojazd 
zasilany gazem); 2/ W przypadku przeprowadzenia jednego badania technicznego  
w prowadzonym rejestrze źle określono rodzaj paliwa; 3/ W przypadku dwóch badań 
okresowych wykonywanych po raz pierwszy (pojazdu sprowadzanego z zagranicy)  
w wydanych dokumentach identyfikacyjnych pojazdów nie jest określona nośność opon. 
(dowód: akta kontroli str. 361-371) 
Starosta w dniu 1 kwietnia 2016 r. (data wysyłki pisma) wydał zalecenia pokontrolne,  
w których zobowiązał właściciela okręgowej SKP nr TPI/003 do zakupu w terminie do  
15 kwietnia 2016 r. aktualnego katalogu kryteriów oceny badanych pojazdów w zakresie 
geometrii ustawienia kół osi pojazdów, a takŜe zobowiązał go w terminie do 15 kwietnia 
2016 r. do wyznaczenia miejsca do sprawdzenia pola widzenia w lewym lusterku 
zewnętrznym oraz regulowanych wskaźników (stanowisko do badania pojazdów  
z kierownicą po prawej stronie). Jednocześnie Starosta zobowiązał właściciela do 
prawidłowego wykonywania badań technicznych pojazdów przez zatrudnianych diagnostów 
oraz do prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji zgodnie z cytowanym wyŜej 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 
2012 r. O usuniętych nieprawidłowościach naleŜało powiadomić pisemnie Starostę  
z wykorzystaniem dokumentacji papierowej i fotograficznej. (dowód: akta kontroli str. 394) 

W dniu 18 marca 2016 r. przeprowadzona została kontrola SKP mającej siedzibę w Złotej 
ul. Słoneczna 2. Zapisy w protokole kontroli dotyczącym ww. SKP ujęte zostały  
w 10 częściach, w tym w części VI. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposaŜenia 
wpisano m.in.: Brak aktualnych informacji dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów, 
zgodnie z zakresem przeprowadzanych przez stację badań. Natomiast w uwagach do 
części lokalowo-wyposaŜeniowej podano: § 8.1 Brak aktualnych informacji dotyczących 
kryteriów oceny badanych pojazdów, zgodnie z zakresem przeprowadzanych badań; VII. 
UpowaŜnieni diagności. Podano, Ŝe SKP zatrudniała dwóch diagnostów: TK/D/0053  
i TPI/D/0008 o pełnym zakresie uprawnień. VIII. Prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów. W uwagach wpisano: Podczas kontroli diagnosta SKP 
przeprowadził badanie techniczne pojazdu (...) z wynikiem negatywnym. Bez uwag.  
W uwagach do prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji (w części IX.) wpisano 
cztery nieprawidłowości związane z brakiem realizacji przepisów ww. Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. i tak:  
1/ W przypadku jednego badania okresowego, dla których wydano zaświadczenie  
z przeprowadzonego badania, brak zapisów w uwagach do wydanego zaświadczenia w pkt. 
1, informującego o wyposaŜeniu pojazdu w urządzenie techniczne z podaniem numeru  
i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji oraz w pkt 
2 zaświadczenia zapisu potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych 
(pojazd przystosowany do zasilania gazem); 2/ W przypadku jednego badania okresowego 
wykonywanego po raz pierwszy (pojazdu sprowadzanego z zagranicy) w wydanym 
dokumencie identyfikacyjnym pojazdu nie jest określona nośność opon oraz ilość miejsc do 
siedzenia ogółem; 3/ W przypadku jednego badania okresowego wykonywanego po raz 
pierwszy (pojazdu sprowadzanego z zagranicy) w wydanym dokumencie identyfikacyjnym 
pojazdu nie jest określona ilość miejsc do siedzenia ogółem; 4/ W przypadku 
przeprowadzenia jednego badania dodatkowego w rejestrze i na wydanym zaświadczeniu 
nieprawidłowo wykreślono jedocześnie pkt. 1 i 2. (dowód: akta kontroli str. 372-382) 
Starosta w dniu 1 kwietnia 2016 r. (data wysyłki pisma) wydał zalecenia pokontrolne,  
w których zobowiązał właściciela okręgowej SKP nr TPI/004 do uaktualnienia w terminie do 
18 kwietnia 2016 r. informacji dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów, zgodnie  
z zakresem przeprowadzanych przez stację badań, a takŜe zobowiązał właściciela do 
prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji zgodnie z cytowanym wyŜej 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 
2012 r. O usuniętych nieprawidłowościach naleŜało powiadomić pisemnie Starostę  
z wykorzystaniem dokumentacji papierowej i fotograficznej. (dowód: akta kontroli str. 395) 
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W dniu 22 marca 2016 r. przeprowadzona została kontrola SKP mającej siedzibę  
w Pińczowie ul. Przemysłowa 2., Zapisy w protokole kontroli dotyczącym ww. SKP ujęte 
zostały w 10 częściach, w tym w części VI. Wyniki kontroli warunków lokalowych  
i wyposaŜenia wpisano m.in.: Brak aktualnych informacji dotyczących kryteriów oceny 
badanych pojazdów, zgodnie z zakresem przeprowadzanych przez stację badań; opis 
wyposaŜenia kontrolno-pomiarowego przedstawiono w układzie tabelarycznym  
w 21 pozycjach, wykazano, Ŝe na wyposaŜeniu SKP znajduje się 20 pozycji (zapisy nie 
dotyczyły jednego przyrządu: miernika ciśnienia powietrza w pneumatycznych układach 
hamulcowych). W uwagach do części lokalowo-wyposaŜeniowej podano: § 8.1 Brak 
aktualnych informacji dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów, zgodnie  
z zakresem przeprowadzanych badań. W uwagach do prawidłowości wykonywania badań 
technicznych pojazdów (w części VIII) wpisano: W czasie kontroli nie prowadzono Ŝadnego 
badania technicznego pojazdu, brak moŜliwości oceny prawidłowości wykonywania badań 
technicznych pojazdów. Brak wyznaczonego miejsca do sprawdzenia pola widzenia  
w lewym lusterku zewnętrznym oraz regulowanych wskaźników – stanowisko do badania 
pojazdów z kierownicą po prawej stronie. W uwagach do prawidłowości prowadzenia 
wymaganej dokumentacji (w części IX) wpisano trzy nieprawidłowości związane z brakiem 
realizacji przepisów ww. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. i tak: 1/ W przypadku jednego badania okresowego, dla 
których wydano zaświadczenie z przeprowadzonego badania, brak zapisów w uwagach do 
wydanego zaświadczenia w pkt 2 zaświadczenia zapisu potwierdzającego spełnienie 
dodatkowych warunków technicznych (pojazd przystosowany do zasilania gazem);  
2/ W przypadku przeprowadzenia czterech badań dodatkowych w rejestrze i na wydanym 
zaświadczeniu nieprawidłowo wykreślono jedocześnie pkt. 1 i 2, 3/ Brak archiwizacji danych 
i informacji na nośniku informatycznym. (dowód: akta kontroli str. 383-393) 
Starosta w dniu 4 kwietnia 2016 r. (data wysyłki pisma) wydał zalecenia pokontrolne,  
w których zobowiązał właściciela podstawowej SKP nr TPI/005/P do uaktualnienia  
w terminie do 22 kwietnia 2016 r. informacji dotyczących kryteriów oceny badanych 
pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych przez stację badań, a takŜe zobowiązał 
go w terminie do 22 kwietnia 2016 r. do wyznaczenia miejsca do sprawdzenia pola widzenia 
w lewym lusterku zewnętrznym oraz regulowanych wskaźników (stanowisko do badania 
pojazdów z kierownicą po prawej stronie). Jednocześnie Starosta zobowiązał właściciela do 
prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji zgodnie z cytowanym wyŜej 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 
2012 r. O usuniętych nieprawidłowościach naleŜało powiadomić pisemnie Starostę  
z wykorzystaniem dokumentacji papierowej i fotograficznej. (dowód: akta kontroli str. 396) 

W kontrolach SKP prowadzonych w latach 2014-2015 przez Starostę wykazane zostały  
w trzech SKP następujące nieprawidłowości: 

- w protokole nr 3/2014 z dnia 27 października 2014 r. dotyczącym SKP nr TPI/005/P 
wpisano: Uporządkować zewnętrzne stanowisko do badań hałasu pojazdu, tj. usunąć 
wszelkie elementy, które znajdują się na tym stanowisku (stanowisko ma być 
uporządkowane i wydzielone). Termin usunięcia nieprawidłowości do 30.11.2014 r. Bez 
potrzeby prowadzenia dodatkowej korespondencji ze strony Starosty, właściciel SKP  
nr TPI/005/P pismem z dnia 26 listopada 2014 r. poinformował Starostę o wykonaniu ww. 
zalecenia. (dowód: akta kontroli str. 142-151, 306-325) 

- w protokole nr 1/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. dotyczącym SKP nr TPI/007 wpisano: 
Mało widoczne linie wydzielające miejsca parkingowe dla pojazdów i stanowiska do pomiaru 
hałasu. Od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 21 kwietnia 2015 r. nie przekazuje do 
CEPIK informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych. (dowód: akta kontroli str. 
180-189, 306-325) 

- w protokole nr 4/2015 z dnia 23 września 2015 r. dotyczącym SKP nr TPI/001/P wpisano 
do zaleceń pokontrolnych: Bezwzględnie przestrzegać terminowości badań urządzeń 
objętych legalizacją, tj. przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu 
oraz wieloskładnikowego analizatora spalin silników o zapłonie iskrowym. Właściciel  
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w następnym dniu po zakończonej kontroli okazał w Wydziale KT waŜne świadectwa 
legalizacji ponownej ww. przyrządów, które załączone zostały do dokumentacji z tej kontroli. 
(dowód: akta kontroli str. 69-77, 306-325) 

Po udzieleniu informacji o wykonaniu zaleceń wykazanych w ww. protokołach 3/2014  
i 4/2015 Starosta nie Ŝądał dodatkowych wyjaśnień. Natomiast w związku z wykazanymi 
nieprawidłowościami w protokole kontroli nr 1/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. dotyczących 
okręgowej SKP nr TPI/007, w dniu 23 kwietnia 2015 r. Starosta przesłał do przedsiębiorcy 
prowadzącego ww. SKP Wystąpienie pokontrolne, w który przedstawił do wykonania trzy 
zalecenia: 1/Poprawić linie wydzielające miejsca parkingowe dla pojazdów; 2/ Poprawić linie 
wydzielające stanowiska do pomiaru hałasu; 3/ Niezwłocznie doprowadzić do 
przekazywania informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych do CEPIK. Termin 
wykonania zaleceń nr 1 i 2 do 5 maja 2015 r. W dniu 4 maja 2015 r. przedsiębiorca 
zawiadomił Starostę, Ŝe wykonał wszystkie zalecenia pokontrolne. (dowód: akta kontroli str. 
180-189, 306-325) 

Starosta wyegzekwował od właściciela zwrot pieczątki likwidowanej SKP nr TPI/002/P oraz 
imiennych pieczątek dwóch diagnostów w niej zatrudnionych, a jej właściciel przekazał na 
nośniku informatycznym rejestr badań technicznych obejmujący wpisy z ostatnich  
12 miesięcy (nośnik dołączony został do archiwizowanej dokumentacji tej SKP). 
(dowód: akta kontroli str. 306-325) 

W badanym okresie nie wpływały skargi od przedsiębiorców prowadzących SKP bądź 
organizacji skupiających tych przedsiębiorców na nierzetelne wykonywania badań 
technicznych pojazdów przez inne stacje. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w Starostwie 
zostało powierzone Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich (ORiSO), który 
dokonywał ich rejestracji oraz przechowywał dokumentację związaną z rozpatrywaniem 
skarg. Prowadzona dokumentacja zapewniała łatwość przeprowadzenia kontroli sposobu 
ich rozpatrywania. W rejestrach skarg w latach 2014-2015 odnotowano wpływ łącznie 
czterech róŜnorodnych skarg od obywateli oraz instytucji działających w Polsce, ale Ŝadna  
z nich nie dotyczyła zagadnień związanych z zakresem tej kontroli. (dowód: akta kontroli str. 
229-232) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli nie pozwalała na stwierdzenie, Ŝe czynności 
faktycznie zostały przeprowadzone, a ich przebieg obejmował pełny, wymagany zakres. 

2.  Pięć kontroli SKP w 2014 r. przeprowadzono z częstotliwością przekraczającą 
wymagany 12 miesięczny okres od poprzedzającej kontroli. (dowód: akta kontroli str. 59-
189, 306-325)  
W wyjaśnieniu Zbigniew Kierkowski - Starosta podał: Opóźnienia z przeprowadzeniem 
kontroli w 2014 r. SKP nr TPI/001/P, TPI/002/P i TPI/003 wynikały z faktu, Ŝe w 2014 r. 
zadania związane z prowadzeniem rejestrów, nadzorem i kontrolą SKP oraz prowadzeniem 
transportu drogowego zostały przejęte przez nowego pracownika. Natomiast opóźnienie 
kontroli w 2015 r. SKP nr TPI/006 wynikało z telefonicznej prośby przedsiębiorcy  
o przełoŜeniu kontroli z powodu jego nieobecności w kraju. (dowód: akta kontroli str. 329-
330) 

3. Na 14 protokołów kontroli SKP sporządzonych w latach 2014-2015, kontrola 
prawidłowości wykonywania przez diagnostów w trakcie tych kontroli badań technicznych, 
odnotowana została w trzech kontrolach prowadzonych w 2015 r., w których dokonano 
zapisów, Ŝe podczas tych kontroli na SKP znajdował się pojazd, przy którym diagności 
wykonywali czynności związane z przedłuŜeniem rejestracji, a kontrolujący badali 
prawidłowość wykonywania przez diagnostów badań technicznych tych pojazdów8.  
O przeprowadzonych badaniach pojazdu nanoszono do tych protokołów zapisy: – Bez 

                                                      
8 protokoły: 4/2015, 6/2015 oraz 7/2015. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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uwag. W pozostałych 11 protokołach kontroli wpisywano, Ŝe nie przeprowadzano badania 
technicznego, z uwagi na brak pojazdu podczas kontroli. PowyŜsze spowodowało, Ŝe 
nadzór Starosty odnotowany w tych protokołach kontroli nie spełniał warunków podanych  
w art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o rd., bowiem nie dokonywano czynności 
związanych z prawidłowością prowadzenia badań technicznych pojazdów. Osobą 
odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzanie kontroli SKP był Wiktor Badurak – 
Kierownik Wydziału KT. (dowód: akta kontroli str.  59-189, 306-325) 

W wyjaśnieniu Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału KT podał: Podczas kilkugodzinnych 
kontroli kaŜdej z SKP, tylko w trzech SKP pojawiły się samochody do badania technicznego. 
Pozostałe protokoły kontroli zmuszeni byliśmy zakończyć zapisami, Ŝe brak było pojazdów 
do kontroli. Przyczyn braku pojazdów na SKP podczas kontroli nie byliśmy w stanie określić. 
Odnośnie odnotowania w protokole nr 4/2015 jednego badania negatywnego na SKP nr 
TPI/001/P, nie kontrolowaliśmy jakie usterki spowodowały ten wynik. (dowód: akta kontroli 
str. 299) 

1. W dokumentach stanowiących podstawę do przeprowadzenia 13 kontroli, tj.: 
Zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz UpowaŜnieniu wpisywano po trzy 
pozycje zakresu do kontroli: 1/ zgodności SKP z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 
ustawy Prawo o rd, 2/ prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,  
3/ prawidłowość prowadzenia dokumentacji, podczas gdy do zakresu kontroli w dziewięciu 
protokołach kontroli SKP9 wpisano cztery pozycje zakresu do kontroli: 1/ zgodność stacji  
z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o rd, 2/ prawidłowość 
prowadzenia wymaganej dokumentacji, 3/ prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, w tym sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej  
z przeprowadzonymi czynnościami, 4/ zatrudnienie diagnostów – zgodność z zakresem 
prowadzonych badań, a w czterech protokołach kontroli SKP10 wpisano pięć pozycji do 
zakresu kontroli: 1/ zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy 
Prawo o rd, 2/ prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, 3/ prawidłowość 
wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzanie i archiwizowanie,  
4/ dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, 5/ zatrudnienie diagnostów – 
zgodność z zakresem prowadzonych badań). (dowód: akta kontroli str. 59-189, 306-325, 
334-337) 

W wyjaśnieniu Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału KT podał: Pozycja czwarta  
w protokołach kontroli SKP w 2014 r. dotyczyła zatrudnienia diagnostów – sprawdzenia 
zgodności z zakresem prowadzonych badań, natomiast pozycja piąta występująca  
w protokołach SKP w 2015 r. dotyczyła dokumentacji związanej z przeprowadzonymi 
czynnościami przez diagnostów. Obie te pozycje zawierały się w punkcie trzy upowaŜnienia 
do kontroli SKP, tj. prowadzenia wymaganej dokumentacji przez SKP. (dowód: akta kontroli 
str. 327-328) 

2. Starosta nie występował do nadzorowanych SKP o cykliczne przesyłanie rejestrów badań 
technicznych. (dowód: akta kontroli str. 59-189, 306-325) 
W wyjaśnieniu Zbigniew Kierkowski – Starosta podał: Dane te nie były pozyskiwane z SKP, 
gdyŜ byłyby mało pomocne w prowadzonym nadzorze stacji kontroli pojazdów.  
W przyszłości zamierzam korzystać z cyklicznego pozyskiwania rejestrów badań 
technicznych od nadzorowanych SKP w celu wykonywania lepszego nadzoru. (dowód: akta 
kontroli str. 292-294) 

Wyjaśnienie Starosty nie moŜe być uznane, bowiem zakres danych obowiązkowo 
odnotowywanych w rejestrze badań technicznych stanowi duŜy zasób wiedzy o sposobie 
pracy diagnostów i po to ten obowiązek był wprowadzony.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

                                                      
9 protokoły: 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 1/2015, 6/2015 i 7/2015. 
10 protokoły: 2/2015, 3/2015, 4/2015 i 5/2015. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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4. Postępowania dotyczące zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów 

W Starostwie brak było dokumentów potwierdzających dokonywanie przez Starostę analiz 
przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych przez organy kontroli ruchu drogowego. 
(dowód: akta kontroli str. 190-205)  

W wyjaśnieniu Zbigniew Kierkowski - Starosta podał: W Wydziale KT prowadzony jest 
rejestr zatrzymanych przez policję dowodów rejestracyjnych. Nie wydzielono osobnego 
stanowiska do analizy przyczyn zatrzymanych dowodów rejestracyjnych ze względu na brak 
moŜliwości kadrowych (mały powiat). Prowadzony rejestr zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych zostanie rozszerzony o informacje o dowodach, które zostały zatrzymane  
30 dni od daty wykonania badania technicznego za usterki inne niŜ uszkodzenia 
pokolizyjne. Pozwoli to na monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości i doraźne kontrole 
SKP w zakresie prawidłowości wykonania badań technicznych. (dowód: akta kontroli str. 
292-295) 

W latach 2014-2016 (do 19 stycznia) przesłano do Starosty 1.432 dowody rejestracyjne 
zatrzymane przez organy kontroli ruchu drogowego, w tym w 2014 r. – 756, w 2015 r. – 646 
(spadek w porównaniu do 2014 r. o 15%) oraz w 2016 r. – 29 (oraz jedno pozwolenie 
czasowe). (dowód: akta kontroli str. 35) 

Wg stanu na dzień 7 kwietnia 2016 r. w Starostwie zgromadzonych było łącznie  
233 dowodów rejestracyjnych zatrzymanych i przesłanych w latach 2010-2015 Staroście 
przez organy kontroli ruchu drogowego, a które nie zostały dotychczas odebrane przez 
właścicieli pojazdów, i tak: z 2010 r. – 48 dowodów, z 2011 r. – 38, z 2012 r. – 35, z 2013 r. 
– 30, z 2014 r. – 27 oraz z 2015 r. – 45. (dowód: akta kontroli str. 412) 

Z przeprowadzonych 28 stycznia 2016 r. badań wynika, Ŝe w okresie 1-19 stycznia 2016 r. 
(rozpoczęcie niniejszej kontroli) do Starostwa wpłynęło 29 dowodów rejestracyjnych oraz 
jedno pozwolenie czasowe, które zostały zatrzymane przez organy kontroli drogowej. 
Przyczyną zatrzymania dowodów rejestracyjnych w 6 przypadkach były uszkodzenia 
pokolizyjne, w jednym przypadku brak aktualnych badań technicznych (20 dni od terminu 
upływu ich waŜności), w jednym przypadku braki w oświetleniu pojazdu (po 148 dniach od 
wykonania badań na SKP nadzorowanej przez starostę pińczowskiego) i w jednym 
przypadku uczestniczenie pojazdu w zdarzeniu ze skutkiem śmiertelnym (po jego 
wyjaśnieniu Policja bez Ŝadnych warunków oddała w dniu 18 stycznia 2016 r. dowód 
Staroście, który w dniu 29 lutego 2016 r. przekazał dowód właścicielowi tego pojazdu). 
Powodem zatrzymania w dniu 12 stycznia 2016 r. pozwolenia czasowego, waŜnego do  
21 stycznia 2016 r. był niesprawny hamulec awaryjny (po usunięciu ww. usterki technicznej 
w dniu 1 lutego 2016 r. Starosta wydał oryginał dowodu rejestracyjnego). Badania 
znajdujących się w Starostwie pozostałych nie odebranych przez właścicieli 113 dowodów 
rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli drogowej w latach 2014-2015 (w 2014 r. 
– 33, w 2015 r. – 80), wykazały m.in., Ŝe ostatnie wpisy do 44 dowodów rejestracyjnych 
dokonane zostały w SKP nadzorowanych przez Starostę Pińczowskiego. W Ŝadnej badanej 
sprawie nie stwierdzono powtarzających się przypadków dopuszczenia pojazdów przez te 
same SKP lub diagnostów, w odniesieniu do których w krótkim czasie od badania 
zatrzymano dowód rejestracyjny, a takŜe takich które dotyczyły niesprawności układu 
kierowniczego, układu hamulcowego bądź zawieszenia pojazdu, poza przypadkami 
uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej (spośród 44 zatrzymanych dowodów były m.in.  
24 za udział w kolizji oraz 15 za brak aktualnych badań technicznych). (dowód: akta kontroli 
str. 190-205) 

W okresie objętym kontrolą Starosta posiadał dostęp do danych znajdujących się  
w Centralnej Ewidencji Pojazdów (dalej: CEP) na podstawie art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa 
o rd, w związku z art. 80c ust. 1 pkt 10 cytowanej ustawy. Starosta nie analizował czy  
w CEP występują pojazdy z terenu powiatu pińczowskiego, które nie posiadają aktualnych 
badań technicznych. (dowód: akta kontroli str. 190-205)  

Opis stanu 
faktycznego 
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Starosta wyjaśnił, Ŝe: Nie dokonywałem analizy danych w CEP, gdyŜ starosta nie ma 
pełnego dostępu do danych wysyłanych przez SKP do CEP. Ponadto dostęp do pełnej bazy 
CEP badań technicznych pojazdów posiadają organy kontrolne, tj. policja, inspekcja 
transportu drogowego i to one mogą je egzekwować na drodze w zakresie braku waŜnych 
badań technicznych. (dowód: akta kontroli str.292-295) 

Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie oraz Prokurator Rejonowy w Pińczowie 
poinformowali, Ŝe na terenie powiatu pińczowskiego w latach 2014-2015 nie prowadzono 
postępowań karnych dotyczących poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, 
potwierdzenia wykonania badań technicznych przez osoby nieuprawnione, posługiwania się 
fałszywymi pieczęciami stacji kontroli pojazdów i diagnosty oraz innych czynów 
niedozwolonych związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu drogowego. 

Komendant KPP podał ponadto: Za 2014 r. policjanci z KPP w Pińczowie łącznie zatrzymali 
841 dowodów rejestracyjnych, z powodu złego stanu technicznego zatrzymano i przesłano 
do Starostwa Powiatowego w Pińczowie 217 blankietów dowodów rejestracyjnych. Za 
2015 r. policjanci z KPP zatrzymali 849 dowodów rejestracyjnych, z powodu złego 
technicznego zatrzymano i przesłano do Starostwa 210 blankietów dowodów 
rejestracyjnych. Za lata 2014-2015 nie odnotowano przypadków zatrzymania dowodów 
rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdu w krótkim czasie od wykonania 
przeglądu, wskazujących na nierzetelne wykonanie badania technicznego przez stację 
diagnostyczną, a usterki realnie zagraŜałyby bezpieczeństwo w komunikacji. W 2014 r. 
odnotowano 172 przypadki zatrzymania dowodów rejestracyjnych z tytułu stwierdzenia, Ŝe 
pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie, a w 2015 r. 
odnotowano 181 przypadków zatrzymania dowodów rejestracyjnych z tytułu stwierdzenia, 
Ŝe pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie. W 2014  
i 2015 roku nie odnotowano przypadków aby termin badania w dowodzie rejestracyjnym nie 
został wyznaczony prawidłowo. (dowód: akta kontroli str. 265-267, 233-234) 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach poinformował, Ŝe w powiecie 
pińczowskim zatrzymał tylko jeden dowód rejestracyjny, w 2014 r. – zarejestrowanego  
w Starostwie Powiatowym w Pińczowie autobusu, z powodu nadmiernego zuŜycia  
i pęknięcia tarcz hamulcowych kół przedniej osi. W pozostałym okresie objętym kontrolą nie 
zatrzymano Ŝadnego dowodu rejestracyjnego wystawionego przez Starostwo w Pińczowie. 
(dowód: akta kontroli str. 397-398) 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Kielcach poinformował o datach ostatniego badania 
urządzeń technicznych uŜywanych w SKP podlegających dozorowi technicznemu, 
zarejestrowanych w oddziale i datach waŜności decyzji zezwalających na ich eksploatację. 
Z przedstawionej informacji wynika, Ŝe urządzenia znajdujące się w SKP i podlegające 
dozorowi technicznemu posiadają waŜne decyzje na ich eksploatację. Z kolei Obwodowy 
Urząd Miar w Kielcach przekazał, Ŝe w latach 2014-2015 nie przeprowadzał kontroli SKP na 
terenie powiatu pińczowskiego. (dowód: akta kontroli str. 399, 400-406) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Biorąc pod uwagę liczbę zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i stwierdzone przyczyny 
ich zatrzymania oraz liczbę dowodów, które nie zostały odebrane przez właścicieli 
pojazdów, NIK dostrzega potrzebę wykorzystania przez Starostę informacji w tym zakresie 
dla podejmowania działań: 
− w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, m. in. w celu stwierdzenia, które 

SKP naleŜałoby objąć nadzorem szczególnym, 
− w zakresie nawiązania współpracy z organami kontroli ruchu drogowego,  

w szczególności z Policją, w celu umoŜliwienia tym organom podjęcie działań dla 
ustalenia, czy dany pojazd, pomimo zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a następnie 
nieprzedłoŜenia Staroście przez jego właściciela zaświadczenia o pozytywnym wyniku 
badania technicznego i nieodebrania zatrzymanego dowodu, nadal porusza się po 
drogach. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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Starosta nie korzystał z moŜliwości określonej w art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prd, 
dotyczącej nieodpłatnego uzyskania informacji zgromadzonych w CEP, w celu 
przeprowadzenia analiz tych informacji dla ustalenia właścicieli pojazdów, którzy  
w wyznaczonym terminie nie przedstawili pojazdów do badania technicznego. 

 

5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowego do sprawowania 
nadzoru nad SKP 

W obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Regulaminie organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Pińczowie11, wpisano, Ŝe do podstawowych zadań Wydziału KT w zakresie 
ruchu drogowego naleŜało m.in.: wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań 
technicznych dla stacji kontroli pojazdów; przeprowadzanie kontroli stacji pojazdów; 
wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych; przyjmowanie od 
Policji oraz jednostki upowaŜnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego 
dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego); zwracanie dowodu rejestracyjnego 
(pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Natomiast 
w Regulaminie organizacyjnym Starostwa12 obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 
podstawowych zadań Wydziału KT w zakresie stacji kontroli pojazdów naleŜało:  
1/ wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,  
2/ sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności 
regulowanej, 3/ wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów, 4/ prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie art. 83b 
ustawy prawo o ruchu drogowym. W Regulaminie tym nie wykazano zadań Wydziału KT 
dotyczących zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych). (dowód: akta 
kontroli str.7-23) 

W wyjaśnieniu Zbigniew Kierkowski – Starosta podał: Zapis związany z zatrzymanymi 
dowodami rejestracyjnymi został przeoczony w naszym regulaminie organizacyjnym. 
Niezwłocznie Regulamin zostanie poprawiony w kwietniu br. i uzupełniony o zapis: 
„wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję, prowadzenie analizy 
przyczyn zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję”. (dowód: akta kontroli str. 
329-330) 

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu Pińczowskiego podjął uchwałę w sprawie zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym i uzupełnił zadania przypisane Wydziałowi KT o: wydawanie 
dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję; prowadzenie analizy przyczyn 
zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję.  (dowód: akta kontroli str. 413) 

W zakresie czynności obowiązującym od 1 października 2003 r. Wiktora Baduraka - 
kierownika Wydziału KT podano, Ŝe do jego obowiązków naleŜało m.in.: wydawanie 
zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów; 
przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów oraz wydawania decyzji w zakresie m.in. 
kierowania pojazdów do dodatkowego badania technicznego, gdy pojazd zagraŜa 
bezpieczeństwu ruchu. (dowód: akta kontroli str.45-47) 

W zakresie czynności obowiązującym od 1 sierpnia 2014 r. Katarzynę Korzeniowska – 
inspektora w Wydziale KT podano, Ŝe do jej obowiązków naleŜało m.in.: wpisywanie do 
rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

                                                      
11 Stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/40/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 
2003 r. i zmienionym: uchwałą nr XVI/79/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą nr XXIII/110/2005 
z dnia 24 lutego 2005 r., uchwałą nr XXVI/145/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uchwałą nr XV/89/2011 
z dnia 28 grudnia 2011 r., uchwałą nr XVII/106/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą  
nr XXXVII/202/2013 z dnia 30 października 2013 r., uchwałą nr XLIX/248/2014 z dnia 25 września 
2014 r. 
12 Stanowiącym załącznik do uchwały nr 107/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 15 grudnia 
2015 r. 
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wydawanie, cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów; 
prowadzenie rejestru diagnostów; nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zgodnie z art. 83b 
ustawy prawo o ruchu drogowym. (dowód: akta kontroli str.48-50) 

Natomiast w zakresie czynności obowiązującym od 1 października 2003 r. Leszka ParyŜa – 
inspektora w Wydziale KT podano, Ŝe do jego obowiązków naleŜało m.in.: prowadzenie 
ewidencji stacji kontroli pojazdów; nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i przeprowadzanie 
kontroli stacji kontroli pojazdów. (dowód: akta kontroli str.51-52) 

W wyjaśnieniu Starosta podał: Zapisy w zakresach czynności ww. osób stale zapewniały 
podstawowe czynności do realizacji zadań z zakresu kontroli SKP. Obecnie opracowany 
został Regulamin organizacyjny Starostwa, na podstawie którego opracowywany jest 
Regulamin wewnętrzny, który będzie podstawą do aktualizacji zakresów czynności ww. 
osób. (dowód: akta kontroli str. 292-295) 

W trakcie kontroli Starosta uaktualnił zakresy czynności Wiktora Baduraka i Leszka ParyŜa 
w zakresie czynności objętych kontrolą. Na podstawie nowego zakresu czynności Wiktor 
Badurak ma obowiązek sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zgodnie z art. 
83b ustawy Prawo o rd, natomiast Leszek ParyŜ ma obowiązek prowadzenia analizy 
zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję. (dowód: akta kontroli str. 407-411)  

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na stronie internetowej 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/page.php?id=942 znajdowały się wzory wniosków  
w formacie word, dotyczące następujących usług: wniosek o wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wniosek o wydanie uprawnień 
diagnosty.  
Wzory wniosków, poza podaniem podstawy prawnej, nie zawierały instrukcji ich 
wypełniania, ani informacji dotyczących wymaganych dokumentów i opłat, terminów 
załatwienia sprawy, procedury odwoławczej. 

W Starostwie nie zostały ustanowione procedury określające sposób postępowania  
w przypadkach: wpisu i prowadzenia rejestru SKP, nadawania uprawnień diagnostom oraz 
planowania i wykonywania czynności kontrolnych w SKP, sposobu ich dokumentowania, 
wydawania decyzji o zakazie prowadzenia działalności, cofnięcia uprawnień diagnoście,  
a takŜe postępowania z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi. (dowód: akta kontroli 
str.37, 45-54, 59-189, 271-278, 306-325) 

Osoby przeprowadzające kontrole SKP w latach 2014 – 2015 posiadały następujące 
kwalifikacje zawodowe: Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału KT, kierujący dwuosobowym 
zespołem przy wszystkich 14 kontrolach z tego okresu, zatrudniony w Starostwie od  
1 lutego 1999 r. i na ww. stanowisku, posiadał wykształcenie wyŜsze z tytułem magistra 
inŜyniera mechanika (dylom po ukończeniu w 1982 r. Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie); inspektor – Katarzyna Korzeniowska, wchodząca w skład zespołu kontrolnego 
w 13 kontrolach, zatrudniona w Starostwie od 20 października 2006 r., a na ww. stanowisku 
od 1 sierpnia 2014 r., posiadała wykształcenie wyŜsze z tytułem magistra politologii (dyplom 
po ukończeniu w 2006 r. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach); inspektor – Leszek ParyŜ, 
wchodzący w skład zespołu kontrolnego w jednej kontroli, zatrudniony w Starostwie od  
8 stycznia 2001 r. i na ww. stanowisku, posiadał wykształcenie policealne z tytułem rolnika  
o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt (dyplom po ukończeniu w 1980 r. 
Policealnego Studium Rolniczego w Podzamczu Chęcińskim). 
śadna z ww. osób prowadzących kontrole w SKP, nie posiadała uprawnień diagnosty do 
badań technicznych pojazdów samochodowych. (dowód: akta kontroli str.37, 45-54) 

W dniach 8 października 2014 r. oraz 13 października 2015 r. w pięciogodzinnych 
szkoleniach w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących działalności SKP 
uczestniczył Wiktor Badurak, a szkolenia te organizowane zostały przez Polską Izbę Stacji 
Kontroli Pojazdów w Warszawie. Natomiast w szkoleniu z zakresu CEPiK uczestniczyli: 
Wiktor Badurak (24 października 2007 r.) oraz Leszek ParyŜ (6 kwietnia 2010 r.). 
(dowód: akta kontroli str. 55-58, 209-212) 
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W Regulaminie organizacyjnym Starostwa obowiązującym do 31 stycznia 2015 r. podano, 
Ŝe do podstawowych zadań KT w zakresie ruchu drogowego naleŜało, poza nadzorem nad 
SKP, prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem 
instruktorów nauki, a w zakresie prawa przewozowego wydawanie licencji, zezwoleń na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przewozu osób i rzeczy. Zadania  
z powyŜszego zakresu, w obadanym okresie prowadziły trzy osoby z Wydziału KT, i tak: do 
zakresu czynności Wiktora Baduraka - kierownika Wydziału KT wpisano m.in.: wydawanie 
zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami; wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie przewozu osób i rzeczy, a do zakresu czynności 
Katarzyny Korzeniowskiej – inspektora, wpisano w obszarze transportu m.in.: i nadzór  
i kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego oraz  
w zakresie ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenie nadzoru nad OSK zgodnie z art. 43 
ustawy o kierujących pojazdami oraz do zakresu ElŜbiety Tracz – inspektora 
obowiązującym od 19 stycznia 2013 r. wpisano takŜe w obszarze ośrodków szkolenia 
kierowców, prowadzenie nadzoru nad OSK. Starosta w latach 2014-2016 nadzorował sześć 
Ośrodków Szkolenia Kierowców (dalej: OSK) prowadzonych przez przedsiębiorców oraz 
jeden podmiot nie będący przedsiębiorcą (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Chrobrzu). Od 1 stycznia 2016 r. liczba OSK prowadzących przez przedsiębiorców 
zmniejszyła się do pięciu. 
W latach 2014-2016 (15 stycznia), pracownicy Wydziału KT, poza kontrolami SKP, 
przeprowadzili 57 innych kontroli, w tym w 2014 r. siedem kontroli OSK, a w 2015 r. sześć 
kontroli OSK. W 2015 r. przeprowadzono równieŜ 39 kontroli przedsiębiorców wykonujących 
krajowy transport drogowy, w zakresie przewozu rzeczy oraz osób, a w 2016 r. (do  
15 stycznia) pięć kontroli w zakresie wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób. Prowadzone kontrole z powyŜszego zakresu nie utrudniały nadzoru nad 
SKP. (dowód: akta kontroli str. 7-23, 45-54, 239-241, 246-260) 

W okresie badanym (do 7 lutego 2016 r.) Starosta nie powierzał czynności kontrolnych 
Dyrektorowi TDT. W dniu 8 lutego 2016 r. Starosta zawarł porozumienie z Dyrektorem TDT 
w sprawie powierzenia czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo  
o rd w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę. 
(dowód: akta kontroli str. 268-270). 

Starosta nie tworzył odrębnej komórki organizacyjnej zajmującej się kontrolą wewnętrzną. 
(dowód: akta kontroli str. 7-23) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli, wnioskuje o: 

1. Wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych osobom spełniającym 
wymagania w zakresie praktyki zawodowej. spełniającym wymogi określone w art. 84 ust. 
2b ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

2. Przeprowadzanie kontroli w SKP w zakresie wynikającym z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym i z §§ 1-17 rozporządzenia o wymaganiach wobec SKP  

i dokumentowanie ich w zakresie pozwalającym na stwierdzenie, iŜ przebieg kontroli 
obejmował pełny wymagany ww. przepisami zakres. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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3. Przestrzeganie wymogu, wynikającego z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, iŜ okres pomiędzy kontrolami SKP nie powinien przekraczać 12 miesięcy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia           maja 2016 r. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

 Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz  

 
........................................................ 

 Podpis 
 
 

Jan Warszawski 
główny specjalista kontroli państwowej 
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