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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Kontrolą objęto lata 2014-2016 (do 31 marca), a także dokumentację: stanowiącą podstawę 

wpisu do rejestru działalności regulowanej wszystkich stacji kontroli pojazdów (SKP) 

wykonujących w ww. okresie badania techniczne pojazdów oraz stanowiącą podstawę 

wydania uprawnień zatrudnionym w nich diagnostom. Dane statystyczne w tej kontroli 

obejmują okres od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, tj. od 21 sierpnia 2004 r., a dane o zatrzymanych dowodach 

rejestracyjnych  

i współpracy kontrolowanej jednostki z Transportowym Dozorem Technicznym (TDT)  

w zakresie kontroli przeprowadzanych w SKP w ramach nadzoru – od 2010 roku. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Janusz Rybaczek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  

do kontroli nr 98527 z dnia 3 lutego 2016 r.  

2. Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  

do kontroli nr 100056 z dnia 15 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta Zamość 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość od 9 grudnia 2014 r.1 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 

dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nierzetelnej realizacji powierzonych obowiązków 

w zakresie spraw związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego, 

dotyczących w szczególności: aktualizacji rejestru SKP; wydawania uprawnień diagnosty; 

przeprowadzania w SKP kontroli przez pracowników Wydziału Ewidencji Kierowców  

i Pojazdów3 (EKiP), w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP; analizowania przyczyn 

zatrzymania dowodów rejestracyjnych. 

                                                           
1 Wcześniej, od 2002 r. Prezydentem Miasta Zamość był Marcin Zamoyski. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

3 Wcześniej – Wydział Komunikacji. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących SKP oraz prowadzenie akt rejestrowych 

W związku z wejściem w życie z dniem 21.08.2004 r. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej4 (dalej: ustawa o sdg) Prezydent Miasta Zamość 

wpisał z urzędu do rejestru działalności regulowanej5 10 stacji kontroli pojazdów (dalej: 

SKP). W latach 2005-2013 wpisano do rejestru 6 SKP i 6 SKP wykreślono, z powodu 

zakończenia działalności. W latach 2014-2015 działalność rozpoczęły dwie SKP i 

 wydanych zostało pięć decyzji o nadaniu uprawnień diagnosty. W trakcie kontroli NIK  

na terenie Miasta Zamość funkcjonowało 12 SKP6, w których zatrudnionych było 47 

diagnostów (w tym 23 diagnostów mających uprawnienia wydane w innych starostwach).  

W latach 2014-2016 (do końca lutego) Prezydent Miasta Zamość nie zawierał porozumień  

z dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w sprawie przeprowadzenia 

kontroli SKP i nie wydawał decyzji o cofnięciu uprawnień diagnosty. W okresie od 1 

stycznia 2010 r. do 15 stycznia 2016 r. przesłanych zostało do Urzędu 3.870 dowodów 

rejestracyjnych pojazdów, zatrzymanych przez organy ruchu drogowego i  diagnostów. 

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych w roku miała tendencję malejącą,  

od 746 szt. w 2010 r. do 506 szt. w 2015 r.   

 H. Ś. – inspektor w Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów (dalej: Wydział 

EKiP) Urzędu wyjaśnił, że w latach 2014-2016 (I kwartał) nie było przypadku dostarczenia 

dowodu rejestracyjnego pojazdu, zatrzymanego przez diagnostę. 

 (dowód: akta kontroli, str. 9, 64, 123) 

1.1. Analiza siedmiu wniosków7 o wpis do rejestru działalności regulowanej stacji kontroli 

pojazdów, funkcjonujących na terenie Miasta Zamość, złożonych w Wydziale EKiP Urzędu 

w latach 2008-2016 (do końca I kwartału 2016 r.), tj. wszystkich wniosków złożonych  

po wejściu w życie ustawy o sdg - wykazała, że wnioski te były kompletne i zawierały treści 

zgodne z wzorem wniosku, określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów8. We wszystkich 

przypadkach złożone było oświadczenie przedsiębiorcy, o tym, że dane zawarte  

we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, znane są mu warunki wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone  

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym9 (dalej: ustawa Prawo rd.) 

oraz o tym, że spełnia te warunki. W każdym przypadku, we wniosku zamieszczone były 

dane o nazwie firmy i jej adresie, miejscu i dacie złożenia wniosku, a wszystkie wnioski były 

podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania. Do każdego wniosku 

załączone było aktualne poświadczenie o zgodności warunków lokalowych i wyposażenia 

SKP (dalej: „poświadczenie zgodności”), odpowiednio do zakresu przeprowadzanych 

badań przez podstawową lub okręgową SKP, wydane przez dyrektora Transportowego 

Dozoru Technicznego (TDT) z ważnością na okres 5 lat od daty wydania decyzji, bądź do 

zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane. 

(dowód: akta kontroli, str. 10-11) 

1.2. Wszystkie wnioski, o których wyżej mowa, podpisane zostały przez osoby uprawnione  

do reprezentowania przedsiębiorców. Byli to w każdym przypadku prezesi, właściciele  

lub współwłaściciele firm. W każdej dokumentacji SKP, których dotyczyły wnioski, 

                                                           
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm. 

5 Prowadzonego w formie księgi (papierowej) od grudnia 2004 r. 

6 Jedna SKP – LZ/007/P od 7 stycznia 2016 r. nie wykonywała badań, gdyż nie posiadała poświadczenia zgodności 
warunków lokalowych i wyposażenia, wydanego przez TDT, a sprawa do końca I kwartału była na etapie odwoławczym. 

7 Dotyczy SKP: 2xLZ/002 (zmiana nazwy przedsiębiorcy), LZ/009/P, LZ/012, LZ/013,LZ/014/P, LZ/015/P. 

8 Dz. U. Nr. 223, poz. 2264. 

9 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm. 

Opis stanu 

faktycznego 
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znajdował się wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: 

CEIDG), gdzie w nazwie firmy zawarte było imię i nazwisko właściciela przedsiębiorcy. 

Henryk Świder – inspektor w Wydziale EKiP wyjaśnił, że nie było takich przypadków,  

aby wniosek o wpis do rejestru SKP podpisywał ktoś inny niż sam prezes lub właściciel 

firmy. Porównywał również w każdym przypadku nazwiska osób podpisujących wniosek  

z danymi w CEIDG, lub danymi w KRS. 

(dowód: akta kontroli, str. 12-15, 64) 

1.3. Sześć10 z siedmiu wniosków, o których wyżej mowa, złożono od 23 września 2009 r.  

do 22 września 2015 r., tj. w okresie, kiedy badania mogły wykonywać tylko te podmioty 

niebędące przedsiębiorcami, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2009 r.  

o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw11 (tj. 22 września 

2009 r.) prowadziły podstawową SKP, albo podstawową SKP wykonującą niektóre badania 

z zakresu okręgowej SKP. Mogły one działać na zasadzie ochrony praw nabytych, zgodnie 

z przepisami przejściowymi art. 5 ww. ustawy, przy czym badania mogły być wykonywane 

wyłącznie w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu zgodności. Prowadzenie 

SKP przez podmioty niebędące przedsiębiorcami jest możliwe dopiero od 23 września 

2015 r. w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym12.  

 Wszystkie wnioski, o których wyżej mowa, zostały złożone przez podmioty mające 

status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust.  1 i 2  ustawy o sdg, według których - 

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

W rejestrze przedsiębiorców prowadzących SKP wpisany był podmiot13 niebędący 

przedsiębiorcą, mający status publicznej placówki oświatowej, który w ww. okresie 

prowadził podstawową stację kontroli pojazdów Nr LZ/005/P na zasadzie praw nabytych.  

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 16-35) 

1.4. Analiza poświadczeń zgodności 12 funkcjonujących SKP z przepisami rozporządzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów14, 

wystawionych przez dyrektora TDT15 wykazała, że w każdym przypadku  

do rejestru wpisano przedsiębiorców posiadających takie zaświadczenie. Nie było 

przypadków dokonywania wpisów do rejestru na  podstawie poświadczeń wystawionych 

innemu przedsiębiorcy niż ubiegającemu się o wpis do rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 36) 

1.5. Zgodnie z art. 68 ustawy o sdg - organ prowadzący rejestr działalności regulowanej,  

w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku, gdy    wydano 

prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem (pkt 1) oraz gdy  przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej 

działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku. 

W badanym okresie w Urzędzie Miasta Zamość nie było przypadków odmowy wpisu  

do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wydział EKiP Urzędu 

Miasta Zamość nie miał opracowanych procedur postępowania uniemożliwiających 

dokonanie wpisu do rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 68 ustawy o sdg,  

tj., gdy o dokonanie wpisu ubiega się przedsiębiorca, wobec którego wydano prawomocne 

                                                           
10 Dotyczy SKP: LZ/002, LZ/012, LZ/013, LZ/009/P, LZ/014/P, LZ/015/P. 

11 Dz. U. Nr 97 poz. 802. 

12 Art. 83 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U.2015.1326) zmieniającej nin. ustawę z 

dniem 23 września 2015 r.  

13 Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu, prowadzące SKP od 2000 roku. 

14 Dz. U. Nr 40, poz. 275. 

15 Dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru z urzędu w 2004 r. były to certyfikaty wystawiane przez Instytut Transportu 
Samochodowego w Warszawie, wydawane na okres 3 lat. 
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orzeczenie zakazujące mu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,  

lub wykreślono go z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 

ust. 1 ww. ustawy, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. 

Dyrektor Wydziału EKiP, wyjaśniając przyczyny braku procedur - stwierdził, iż w związku 

faktem niewystępowania w badanym okresie przypadków odmowy wpisu – nie widzi 

potrzeby opracowywania takich procedur. W sytuacji zaś wystąpienia takiego przypadku 

sprawa byłaby rozpatrywana indywidualnie, w konsultacji z prawnikiem. Zasadność zaś 

opracowywania procedur postępowania widzi w odniesieniu do działań wielokrotnie 

wykorzystywanych w funkcjonowaniu Wydziału. Ponadto żaden przepis prawa nie nakazuje 

opracowywania takich procedur. 

(dowód: akta kontroli str. 122) 

1.6. Analiza adresów stacji kontroli pojazdów wykazała, że we wszystkich przypadkach były 

one zlokalizowane w granicach Miasta Zamość.  

Henryk Świder - Inspektor w Wydziale EKiP UM Zamość wyjaśnił, że przed dokonaniem 

wpisu do rejestru każdorazowo sprawdzano czy SKP położona jest w granicach Miasta 

Zamość.  

(dowód: akta kontroli str. 64, 135-136) 

1.7. W odniesieniu do SKP funkcjonujących w badanym okresie, na przestrzeni lat 2004-

2016 (I kwartał) dokonano łącznie 10 wpisów16 w rejestrze przedsiębiorców prowadzących 

stacje kontroli pojazdów (wydając stosowne zaświadczenia), z tego siedem dotyczących 

wpisu do rejestru i trzy dotyczące zmian zakresu wykonywanych przez stacje badań. 

Analiza tych wpisów wykazała, że dokonywano ich zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o sdg,  

tj. w terminie do siedmiu dni od daty złożenia wniosku o dokonaniu wpisu ro rejestru 

(średnio w dwa dni). 

 (dowód: akta kontroli str. 10-12) 

1.8. Analiza wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,  

w zakresie danych, o których mowa w art. 83a ust. 3 ustawy Prawo o dr., prowadzonym 

przez Wydział EKiP - wykazała, że zawiera on w przypadku wszystkich wpisów takie dane 

jak: datę złożenia wniosku, numer w rejestrze przedsiębiorców, albo w ewidencji 

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, datę wpisu, nazwę 

firmy przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, numer oraz adres 

stacji kontroli pojazdów, zakres wykonywanych badań, imiona i nazwiska zatrudnionych 

diagnostów, numery uprawnień diagnostów i uwagi (np. o wykreśleniu lub wpisaniu 

diagnostów). Stwierdzono jeden przypadek nieaktualnego na dzień 14 kwietnia 2016 r. 

wpisu do rejestru SKP LZ/008/P, dot. diagnosty posiadającego uprawnienia nr LKS/D/0024, 

który już w grudniu 2014 r. nie figurował w wykazie diagnostów wykonujących badania 

techniczne pojazdów w tej stacji. Stwierdzono również trzy przypadki niezgodności wpisu  

z aktualnym zakresem badań możliwych do wykonywania przez stacje, o czym mowa niżej 

w pkt 1.9.  

 (dowód: akta kontroli str. 37-53) 

1.9. Analiza wpisów w rejestrze pod kątem ich zgodności zakresem badań możliwych  

do wykonywania po dniu 31 grudnia 2015 r. przez podstawowe SKP, który to z dniem  

1 stycznia 2016 r. uległ zmianie w związku z upływem z końcem 2015 roku możliwości 

wykonywania niektórych badań z zakresu okręgowej SKP przez podstawowe SKP, 

wykazała, że wpisy w rejestrze, dot. trzech podstawowych SKP17 nie zostały aktualizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 37-38, 43, 45) 

                                                           
16 Z wyłączeniem 7 wpisów z urzędu dokonanych w grudniu 2004 r. 

17 LZ/005/P, LZ/008/P, LZ/010/P. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nw. 

nieprawidłowości, dotyczące nieaktualności wpisów w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzących SKP.  

Nie podejmowano działań w celu zaktualizowania wpisów w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów, dotyczących nowych zakresów badań 

wykonywanych przez trzy podstawowe SKP (LZ/005/P, LZ/008/P, LZ/010/P), mimo że  

z dniem 31 grudnia 2015 r. utraciły one prawo możliwości wykonywania niektórych badań  

z zakresu okręgowej SKP, a w przypadku jednej stacji (LZ/010/P) nie uczyniono tego, mimo 

że wydane zostało zaświadczenie (Nr 10.1), potwierdzające wpis w rejestrze z nowym 

zakresem badań, możliwych do wykonywania przez tę stację od 1 stycznia 2016 r.  

Nie wykreślono również przez ponad 16 m-cy, z wpisu do rejestru SKP LZ/008/P diagnosty 

posiadającego uprawnienia nr LKS/D/0024, który przynajmniej od 19 grudnia 2014 r.  

nie wykonywał badań technicznych pojazdów w tej stacji.  

Zgodnie z art. 83a ust. 1 organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce 

wykonywania działalności objętej wpisem. Na podstawie art. 83b ust. 1 ustawy Prawo o rd. 

- nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. W myśl art. 70 ustawy o sdg - 

spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności 

regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej 

działalności. Zgodnie zaś z art. 57 ust. 3 ustawy o sdg - organ prowadzący rejestr może 

wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. 

Wydział EKiP posiadał wiedzę o zaistniałych zmianach w zakresach badań ww. stacji,  

z racji zmiany ustawy Prawo o rd. oraz faktu powiadomienia Urzędu przez TDT  

o nowych poświadczeniach zgodności, wydanych dla tych stacji w 2015 r. Wydział EKiP  

nie posiada w aktach rejestrowych SKP/008/P zawiadomienia Urzędu przez przedsiębiorcę 

o zaprzestaniu wykonywania badań przez ww. diagnostę w tej stacji. Fakt ten nie został 

odnotowany w protokołach z kontroli przeprowadzonej w SKP LZ/008/P w dniach:  

17 grudnia 2014 r. i 26 listopada 2015 r., mimo że diagnosta ten nadal figuruje we wpisie tej 

stacji do rejestru, a w aktach rejestrowych brak jest informacji o zaprzestaniu wykonywania 

badań przez ww. diagnostę. 

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o sdg - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę 

danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które 

spowodowało zmianę tych danych. Mimo upływu tego terminu i niezgłoszenia przez 

przedsiębiorców zmian w zakresie wykonywanych badań od 1 stycznia 2016 r. w ww. SKP, 

Urząd nie wzywał ich do zgłoszenia zmian w rejestrze. Nie dokonał też, na podstawie art. 

66 ust. 4 ustawy o sdg, sprostowania z urzędu wpisu w rejestrze stwierdzonych 

rozbieżności między stanem faktycznym, a ujętym w rejestrze wykazu zatrudnianych w 

SKP/008/P diagnostów. W protokołach kontroli przeprowadzonych 17 grudnia 2014 r. i 26 

listopada 2015 r. w tej stacji nie był on ujmowany w wykazie diagnostów wykonujących 

badania w tej stacji, co potwierdzał przedsiębiorca, podpisując protokoły kontroli, a mimo to 

Urząd  

nie podjął działań, o których wyżej mowa (wezwanie do zgłoszenia zmian, lub sprostowanie 

z urzędu). 

 

Osobą odpowiedzialną (od 19 maja 2015 r.) za prawidłowe prowadzenie rejestru był 

inspektor w Wydziale EKiP (T. K.), który w zakresie czynności miał przypisane m.in. 

zadanie18 prawidłowego prowadzenia rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 

prowadzących SKP (wpisywanie, dokonywanie zmian, wykreślanie). Nie podjął on przez 

okres ok. 3 m-cy (od upływu terminu dla przedsiębiorców) zgłoszenia zmian w rejestrze 

działań dotyczących wezwania ich do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 66 ust. 

5 ustawy o sdg.  

                                                           
18 Określone pod poz. 53 w zakresie zadań. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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W sprawie przyczyn rozbieżności rejestru ze stanem faktycznym w wyżej opisanym 

zakresie oraz braku działań na rzecz ich wyeliminowania - inspektor w Wydziale EKiP (T. 

K.) wyjaśnił, że nie dokonał aktualizacji zapisów w rejestrze, ponieważ przepisy  

nie zobowiązują do działania z urzędu, natomiast podmioty prowadzące te stacje  

nie wystąpiły pisemnie o dokonanie zmian. W każdej podstawowej SKP, w ramach kontroli 

przeprowadzanych w listopadzie i grudniu 2015 r., przekazywał ustnie informacje  

o konieczności dokonania zmian w wydanym zaświadczeniu oraz o bezwzględnym 

przestrzeganiu nowego zakresu badań od 1 stycznia 2016 r. Inspektor wyjaśnił,  

że nie podejmował żadnych inicjatyw wobec przedsiębiorców i nie przywoływał ich  

do wykonania obowiązku nałożonego na nich art. 66 ust. 5 ustawy o sdg zgłoszenia zmiany 

danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które 

spowodowało zmianę tych danych, gdyż przyjęty tryb pracy w Urzędzie nie przewiduje  

tzw. inicjatywy oddolnej, w wykonywaniu poszczególnych zadań.  

Jako były dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Zamość (T. K.) wyjaśnił,  

że przyczyną niewykreślenia w 2014 roku ww. diagnosty z rejestru było przeoczenie,  

ze względu na fakt zbieżności nazwisk z innym diagnostą, który utracił uprawnienia 

diagnosty. Nie został on wykreślony z wpisu do rejestru stacji (LZ/008/P), ponieważ  

nie zgłosił tego przedsiębiorca, co uczynił w odniesieniu do innych wykreślonych z rejestru 

diagnostów. Przyczyną zaś nieodnotowania tego faktu w protokole kontroli SPK  

i niewydania stosownego zalecenia w tym zakresie było to, że konfrontacja ustaleń 

zawartych w protokole kontroli z zapisami w rejestrze miała miejsce po zakończeniu 

kontroli. Z powodu przeoczenia nie zauważono tej różnicy. Według jego wiedzy diagnosta 

ten nie pracuje w SKP LZ/008/P od 2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 37-63, 65-67, 82, 260-264) 

Dla zapewnienia systematycznej i prawidłowej aktualizacji rejestru należałoby zapewnić 

bieżące monitorowanie wpisów poprzez porównywanie zapisów w rejestrze ze stanem 

ustalonym w kontrolach SKP, przeprowadzanych w ramach nadzoru sprawowanego przez 

Prezydenta Miasta Zamość nad stacjami kontroli pojazdów na podstawie art. 83b ust. 1 

ustawy Prawo o rd. Umożliwiałoby to bieżące oddziaływanie na przedsiębiorców w formie 

zaleceń pokontrolnych lub wezwań do zgłoszenia zmiany danych w rejestrze. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie, ze względu na nierzetelne prowadzenie rejestru przedsiębiorców 

prowadzących SKP. Mimo prawidłowego postępowania Urzędu w zakresie dokonywania 

wpisów w rejestrze, w oparciu o kompletne wnioski, podpisane przez osoby uprawnione  

do reprezentowania przedsiębiorców ubiegających się o dokonanie wpisów w rejestrze oraz 

terminowego rozpatrywania wniosków, nie zapewniono jego rzetelnej i bieżącej aktualizacji. 

Wpisy w rejestrze, dotyczące 3 z 12 (25%) funkcjonujących na terenie Miasta Zamość SKP, 

były nieaktualne od ponad trzech miesięcy19, co do zakresu badań wykonywanych przez te 

stacje, mimo że Urząd wiedział o zaistniałych zmianach, a odpowiedzialny za to pracownik 

Wydziału EKiP posiadał przypisane do realizacji zadanie prawidłowego prowadzenia 

rejestru. W jednym przypadku, nieaktualność rejestru, dotycząca ujętego w nim diagnosty 

(LKS/D/0024) we wpisie dot. SKP LZ/008/P, sięgała minimum 16 miesięcy. Mimo że  

w wykazach diagnostów, stanowiących załączniki do protokołów z kontroli 

przeprowadzonych w tej stacji przez pracowników Wydziału EKiP w 2014 i 2015 roku, 

diagnosta ten nie figurował, nie podjęto żadnych działań na rzecz aktualizacji wpisów  

w rejestrze.  

 

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

                                                           
19 Według stanu na 14 kwietnia 2016 r.  

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2.1. Wydział EKiP Urzędu Miasta Zamość nie prowadził rejestru decyzji dotyczących 

wydawania, cofnięcia, uzupełnienia oraz odmowy wydania uprawnień do przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów. W latach 2014-2016 (I kwartał) wydane zostały cztery 

decyzje w sprawach udzielenia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów, 

a ostatnią (LZ/D/0041) wydano w 2015 r. Nie wydawano w tym okresie decyzji o cofnięciu, 

uzupełnieniu lub odmowie wydania uprawnień. Badanie dokumentacji w tym zakresie 

wykazało, że Wydział EKiP zgromadził ją w dwóch segregatorach, w oddzielnych 

skoroszytach dla każdego diagnosty, z zachowaniem kolejności numerów wydawanych 

uprawnień (kolejne skoroszyty zawierające dokumentację do wydania uprawnień diagnosty 

oraz decyzję z nadanym numerem uprawnień). 

Badanie 15 ostatnich decyzji20 dot. wydanych uprawnień do wykonywania badań 

technicznych pojazdów wykazało, że wydano je w okresie od 3 stycznia 2005 roku  

do 10 lipca 2015 roku, w tym jedną (LZ/D/0032) na podstawie art. 145 ust. 6 ustawy Prawo 

o ruchu drogowym - osobie21, która wykonywała czynności diagnosty w dniu wejścia w 

życie ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 83-84, 89-92, 124) 

2.2. Decyzje, o których mowa wyżej, wydawało dwóch dyrektorów Wydziału EKiP, 

pełniących tę funkcję w badanym okresie, którzy posiadali upoważnienia wydane przez 

Prezydenta Miasta Zamość, do ich wydawania w jego imieniu (z up. Prezydenta) w zakresie 

działania Wydziału, w tym wydawania uprawnień do wykonywania badań technicznych 

pojazdów. Inspektor pełniący obowiązki dyrektora Wydziału EKiP w czasie kontroli NIK 

posiadał również takie upoważnienie. 

(dowód: akta kontroli str. 85-88, 313, 318) 

2.3. Andrzej Zastąpiło - zastępca Prezydenta Miasta Zamość, z up. Prezydenta Miasta 

wyjaśnił, że nadzór nad osobami wydającymi w jego imieniu decyzje administracyjne 

dotyczące wydania, cofnięcia, uzupełnienia oraz odmowy do wydania uprawnień  

do przeprowadzania badan technicznych pojazdów sprawował poprzez monitorowanie 

wykonywanych przez te osoby zadań, w formie informacji pozyskiwanych od dyrektorów 

Wydziałów (w tym Wydziału EKiP) o ewentualnych nieprawidłowościach i problemach  

w realizacji zadań. Wyjaśniający stwierdził, że w celu wzmożenia nadzoru zwróci się  

do Zespołu Kontroli Finansowej i Audytu Urzędu Miasta Zamość o przeprowadzenie 

audytu, który będzie dotyczył m.in. decyzji dotyczących wydawania uprawnień diagnosty,  

a pracownicy Wydziału EKiP zobowiązani zostaną do obowiązkowego przeszkolenia  

w zakresie realizowanych zadań oraz do korzystania z pomocy prawnej. 

Inspektor w Wydziale EKiP, były dyrektor tego Wydziału22, wyjaśnił, że pełniąc funkcję 

dyrektora Wydziału osobiście dokonywał analizy dokumentów złożonych przez kandydatów 

na diagnostów na etapie przydzielania sprawy pracownikowi Wydziału prowadzącemu 

ewidencję diagnostów, a w sprawach budzących wątpliwości przeprowadzał wielokrotnie 

ustną konsultację z radcą prawnym Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str., 237-238, 344-345, 379-382) 

2.4. Badanie 15 decyzji dot. udzielenia uprawnień diagnosty wykazało, że wydane one 

zostały na podstawie art. 84 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, z tego dwie23 w okresie 

obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorców dokumentów z tym 

związanych24 (dalej: rozporządzenie MIiR z 28 listopada 2014 r.), a 1225 – w okresie 

obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie 

                                                           
20 Od numeru LZ/D/0027 do numeru LZ/D/0041. 

21 Osoba posiadająca uprawnienia diagnosty, wykonująca w latach 1992-1998 przeglądy diagnostyczne pojazdów  
w Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pojazdów cywilnych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Zamościu. 

22 W latach 2001 -2015 (do 30 kwietnia). 

23 LZ/D/0040, LZ/D/0041. 

24 Dz. U. poz. 1836 – rozporządzenie weszło w życie 26 grudnia 2014 r. 

25 Od numeru LZ/D/0027 do numeru LZ/D/0038. 

Opis stanu 

faktycznego 
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szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów26, które utraciło moc z dniem  

10 sierpnia 2014 r. Jedną decyzję, w sprawie udzielenia uprawnień diagnosty Nr 

LZ/D/0039, wydano w dniu 14 sierpnia 2014 r., tj. cztery dni po utracie mocy ww. 

rozporządzenia,  

a przed wejściem w życie rozporządzenia MIiR z 28 listopada 2014 r. Dwanaście  

z 15 decyzji (80%) wydano po przedłożeniu przez osoby ubiegające się o uprawnienia 

diagnosty dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych ww. przepisami 

prawa w zakresie: wykształcenia technicznego, praktyki, szkoleń oraz zdania egzaminu 

kwalifikacyjnego. Trzy decyzje27, w tym dwie opisane w części dot. nieprawidłowości  

na końcu niniejszego obszaru badań, wydane zostały osobom, które nie udokumentowały 

spełniania wymagań określonych ww. przepisami prawa.      

Ponadto stwierdzono, że  w dniu 3 stycznia 2005 r. Tadeusz Konopacki - ówczesny 

dyrektor Wydziału Komunikacji, działając z up. Prezydenta Miasta Zamość, wydał decyzję  

o udzieleniu uprawnień diagnosty nr LZ/D/0027 osobie, która nie spełniała wymagań do 

uzyskania tych uprawnień w zakresie wymaganego wykształcenia. Osoba ta posiadała 

średnie wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe w zawodzie – mechanik pojazdów 

samochodowych. 

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów28 - diagnostą uprawnionym 

do wykonywania badań technicznych pojazdów może być (między innymi) osoba, która 

posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej  

i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 

naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów. 

Nieprawidłowość ta została ustalona w poprzedniej kontroli NIK29 i w wyniku podjętych 

przez Urząd działań30, decyzją z dnia 18 czerwca 2008 r. dyrektor Wydziału Komunikacji 

orzekł,  

z up. Prezydent Miasta Zamość, o uchyleniu decyzji z dnia 3 stycznia 2005 r. dotyczącej 

wydania uprawnień diagnosty Nr LZ/D/0027. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-95, 118-121, 268-273, 364-373) 

2.5. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada  

2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów - osoby, o których 

mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  

o swobodzie działalności gospodarczej31, nieposiadające uprawnienia do przeprowadzania 

wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów mogą32 uzupełnić te uprawnienia  

w przypadku ukończenia odpowiedniej części szkolenia i zdania egzaminu 

kwalifikacyjnego. 

Jedna z 15 objętych badaniem decyzji (LZA/D/0015) dotyczyła rozszerzenia wcześniej 

wydanych uprawnień diagnosty. Wnioskiem z 14 grudnia 2011 r. osoba posiadająca 

uprawnienia diagnosty nr LZA/D/0015, wydane w grudniu 2003 r. przez Starostę Powiatu 

Zamojskiego, zwróciła się (po zmianie miejsca zamieszkania) do Prezydenta Miasta 

Zamość o wydanie uprawnień diagnosty rozszerzających dotychczasowe uprawnienia  

o wykonywanie: 

 badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie  

i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, 

 badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów 

niebezpiecznych. 

                                                           
26 Dz. U. Nr 246, poz. 2469 ze zm. 

27 Dotyczące uprawnień diagnosty nr: LZ/D/0027, LZ/D/0028, LZ/D/0040. 

28 Obowiązywało do 9 sierpnia 2014 r. 

29 P/08/063 (LLU-41009-3-08) – Sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy 
samochodowe do ruchu drogowego w latach 2006-2007. 

30 Wznowienie z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania uprawnień diagnosty. 

31 Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 

32 Rozporządzenie utraciło moc 10 sierpnia 2014 r. 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.340948:part=a77&full=1
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Do wniosku załączone były oryginały dotychczasowych uprawnień diagnosty, 

zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaświadczenia  

o ukończeniu szkoleń w zakresie będącym przedmiotem ich rozszerzenia. Ponadto 

dokumentacja tego diagnosty zawierała wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty 

do wydania uprawnień diagnosty w 2003 r. 

W dniu 16 grudnia 2011 r. ówczesny dyrektor Wydziału Komunikacji, z up. Prezydenta 

Miasta Zamość, wydał decyzję w sprawie udzielenia uprawnień diagnosty nr LZA/D/0015  

o zakresie uwzględniającym ich rozszerzenie zgodnie z wnioskiem zainteresowanego,  

z zachowaniem ich numeru nadanego wcześniej przez Starostę Powiatu Zamojskiego. 

Analiza pięciu innych przypadków rozszerzenia uprawnień diagnostów wykazała,  

że cztery z nich miały miejsce w latach 2008-2011, tj. w okresie obowiązywania  

ww. rozporządzenia, po spełnieniu warunków w nim określonych i dotyczyły diagnostów 

wykonujących badania techniczne pojazdów w stacjach kontroli pojazdów zlokalizowanych 

na terenie Miasta Zamość. W jednym przypadku (LZ/D/0008) rozszerzenie uprawnień miało 

miejsce w listopadzie 2015 r. i spełniało wymagania określone w § 17 rozporządzenia MIiR 

z dnia 28 listopada 2014 r., a dotyczyło diagnosty wykonującego badania techniczne 

pojazdów poza terenem Miasta Zamość. 

 (dowód: akta kontroli str. 354-363) 

2.6. Analiza dokumentacji stanowiącej podstawę wydania 14 objętych badaniem decyzji 

w sprawie udzielenia uprawnień diagnosty wykazała, że w każdym przypadku,  

z wyłączeniem szkoleń dot. jednej decyzji (LZ/D/0028), zakres odbytych szkoleń oraz 

zakres uprawnień poddanych ocenie podczas egzaminu kwalifikacyjnego był zgodny  

z zakresem wydanych uprawnień. Jedną decyzję wyłączono z analizy ze względu na fakt 

cofnięcia w 2008 r. uprawnień diagnosty33 udzielonych na jej podstawie. W jednym 

przypadku, w aktach sprawy dotyczącej wydania uprawnień diagnosty Nr LZ/D/0028 brak 

było dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń i wymaganej praktyki. Szczegóły w 

tym zakresie podano w opisie nieprawidłowości, na końcu tego obszaru. 

 (dowód: akta kontroli str. 364-366) 

2.7. Dyrektor Wydziału EKiP wyjaśnił, że Urząd cyklicznie otrzymuje pisma od Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego (LUW) z informacjami z terenu całej Polski, przekazywanymi  

do LUW przez inne urzędy wojewódzkie, mi.in. o odebranych uprawnieniach diagnostom, 

zakazie wykonywania zawodu diagnosty, a także o stacjach kontroli pojazdów, którym 

cofnięto decyzje uprawniające do wykonywania badań technicznych pojazdów. Wiedza ta 

jest wykorzystywana przy wydawaniu uprawnień diagnostom przez Prezydenta Miasta 

Zamość. 

 (dowód: akta kontroli str. 122, 383-406) 

2.8. Z informacji Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, udzielonej w trybie art. 29  

ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK wynika, że funkcjonariusze Policji, podczas kontroli 

drogowych, weryfikowali uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym daty badania 

technicznego i symbole stacji diagnostycznych z danymi zawartymi w bazie Centralnej 

Ewidencji Pojazdów. Ustalenie konkretnej stacji diagnostycznej, w której zostało 

przeprowadzone badanie możliwe było wyłącznie w przypadku przeprowadzenia badania 

przez SKP zlokalizowaną w Zamościu, ponieważ KM Policji posiadała jedynie symbole 

stacji działających w tym mieście. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 29 lutego 2016 r. 

funkcjonariusze KM Policji w Zamościu podczas kontroli drogowych pojazdów stwierdzili 

jeden przypadek podrobienia w dowodzie rejestracyjnym daty wykonania przeglądu 

technicznego samochodu Fiat Ducato, zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Zamość.  

(dowód: akta kontroli, str. 279-282) 

2.9. W próbie 15 zbadanych decyzji stwierdzono jeden przypadek zmiany uprawnień 

diagnosty (ich rozszerzenia), o którym wyżej mowa (LZA/D/0015), z zachowaniem 

dotychczasowego numeru diagnosty, mimo zmiany organu wydającego nowe uprawnienia, 

w związku ze zmianą miejsca zamieszkania diagnosty. 

                                                           
33 LZ/D/0027. 
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(dowód: akta kontroli, str. 354-363) 

2.10. Analiza protokołów z kontroli przeprowadzonych przez pracowników Wydziału EKiP  

UM Zamość w latach 2014-2015 we wszystkich funkcjonujących stacjach kontroli pojazdów 

na terenie Miasta Zamość wykazała, że w czterech protokołach z 2014 r.,  

na 11 skontrolowanych stacji i 12 protokołach z 2015 r., na 12 skontrolowanych stacji, ujęto 

zapisy dotyczące przeprowadzonych badań technicznych pojazdów w czasie tych kontroli. 

We wszystkich przypadkach stwierdzono, że wynik badania był pozytywny, nie wykazując 

żadnych nieprawidłowości w przebiegu badań przeprowadzonych przez diagnostów. 

Analiza protokołów z kontroli34 przeprowadzonych w 2016 r.35 w trzech SKP przez 

inspektora TDT z udziałem pracowników Wydziału EKiP Urzędu Miasta Zamość wykazała, 

że przy badaniu pięciu pojazdów (łącznie w tych kontrolach) w działaniach diagnostów  

w dwóch SKP (LZ/002 i LZ/013) stwierdzono nw. rodzaje nieprawidłowości: 

 nie sprawdzono gaśnicy, trójkąta i apteczki (2 przypadki), 

 nie przeprowadzono badania haka, będącego na wyposażeniu pojazdu  (1), 

 nie wykonano kontroli lusterek  (2), 

 nie sprawdzono sygnału dźwiękowego  (2), 

 nie zastosowano indywidualnego wyciągu spalin podczas pomiaru zadymienia 

spalin  (4), 

 nie podnoszono osi pojazdu w celu sprawdzenia/oględzin kół, opon i łożysk  (4), 

 nie sprawdzono koła zapasowego  (2), 

 nie sprawdzono spryskiwaczy szyby przedniej (1), 

 nie wykonano sprawdzenia stanu przekładni kierowniczej, przez obracanie koła 

kierownicy w obie strony do oporu i działania organoleptycznego  (1), 

 ciśnienie w ogumieniu sprawdzono po zbadaniu skuteczności i równomierności 

działania hamulców  (1). 

Badania te trwały 45-50 minut, łącznie z wystawieniem zaświadczenia o 

przeprowadzonym badaniu36, z tego dwa zakończyły się wynikiem negatywnym (w SKP 

LZ/002).  

W trzeciej z kontrolowanych SKP (LZ/006/P) nie stwierdzono nieprawidłowości  

w badaniu samochodu osobowego, wykonywanym przez diagnostę 1,5 godz., 

zakończonym wynikiem negatywnym. 

     W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono zapisów o wydaniu przez diagnostę 

zaświadczenia, albo dokonaniu wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu, niezgodnie  

ze stanem faktycznym lub przepisami. 

W wystąpieniach pokontrolnych z dnia 15 kwietnia 2016 r.37, skierowanych do przedsię-

biorców prowadzących SPK LZ/002 i LZ/013, wyszczególnione zostały wszystkie 

nieprawidłowości stwierdzone w kontrolach ww. stacji, w tym: w zakresie warunków 

lokalowych i wyposażenia kontrolnego, zatrudnienia uprawnionych diagnostów dotyczące 

wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

Termin wysłania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy prowadzącego SKP  

nr LZ/D/006/P upłynie po zakończeniu niniejszej kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli, str. 205-213, 218-227, 374-375, 407-416, 423-440) 

2.11. Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji oraz Prokuratury Rejonowej  

i Okręgowej w Zamościu wynika, że w latach 2014-201638 prowadzone było tylko jedno 

postępowanie przygotowawcze w sprawach dotyczących poświadczenia nieprawdy przez 

diagnostę zatrudnionego w SKP na terenie Miasta Zamość, jednakże zostało ono 

umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego.  

(dowód: akta kontroli, str. 279-287) 

                                                           
34 W oparciu o porozumienie zawarte z TDT w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP przez Prezydenta Miasta Zamość 

35 Na podstawie porozumienia zawartego 7 marca 2016 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a dyrektorem TDT. 

36 Badanie samochodów osobowych. 

37 Pisma EKP.5421.21.2016.TK., dot. SKP nr LZ/002 i EKP.5421.20.2016.TK.,dot. SKP nr LZ/013. 

38 Do dnia udzielenia informacji, tj. do 9 marca 2016 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:  

1. W dniu 18 października 2006 r. Tadeusz Konopacki – ówczesny dyrektor Wydziału 

Komunikacji, z up. Prezydent Miasta Zamość, wydał decyzję o udzieleniu uprawnień 

diagnosty nr LZ/D/0028 osobie, która nie udokumentowała odbycia praktyki  

na stano-wisku naprawy lub obsługi pojazdów, mimo że wymóg taki, dla uzyskania 

uprawnień diagnosty, wynikał z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra infrastruktury  

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku  

do diagnostów. Wraz z podaniem o wydanie uprawnień diagnosty osoba ta przedłożyła 

świadectwo ukończenia technikum dla dorosłych (w zawodzie technik elektryk), 

zaświadczenie TDT potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego i kopię 

oświadczenia z dnia 4 stycznia 2006 r. o odbyciu 8-letniej praktyki. W oświadczeniu 

tym, złożonym pod odpowiedzialnością karną, wynikającą z art.233 § 6 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny39 ubiegający się o uprawnienia diagnosty oświadczył 

m.in, że posiada odpowiednią praktykę w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów, zgodnie  

z § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia. Kopia ta potwierdzona została za zgodność  

z oryginałem przez zarządcę komisarycznego PPKS w Zamościu. Było to jednak 

potwierdzenie przez zarządcę oryginału oświadczenia, a nie odbycia praktyki. 

Oświadczenie to nie stanowiło dostatecznego udokumentowania praktyki, o którym 

mowa w przywołanym wyżej przepisie. 

Tadeusz Konopacki – ówczesny dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśnił,  

iż podjął decyzję w powyższej sprawie, przyjmując oświadczenie za wiarygodne  

do potwierdzenia wymaganej praktyki, ze względu na to, że firma, w której pracował 

ubiegający się o uprawnienia diagnosty, była w fazie likwidacji. 

Diagnosta ten, w latach 2014-2016 (I kwartał) nie figurował w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzących SKP na terenie Miasta Zamość i nie udało się ustalić 

jego miejsca pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-40, 66, 364-373) 

2. Decyzją z dnia 8 lipca 2015 r., wydaną z up. Prezydenta Miasta Zamość, Krzysztof 

Gałaszkiewicz – ówczesny dyrektor Wydziału Komunikacji udzielił uprawnień diagnosty 

(LZ/D/0040) osobie posiadającej wykształcenie średnie techniczne (technik rolnik), która 

nie udokumentowała w dostateczny sposób spełniania wymogu odbycia dwuletniej 

praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na 

stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.  

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa o rd. – starosta wydaje uprawnienie do wykonywania 

badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane 

wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin 

kwalifikacyjny.  

  Art. 84 ust. 2b ww. ustawy stanowi, że – przez wymagane wykształcenie  

i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się (m. in. – pkt 4) średnie wykształcenie 

techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki  

w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku 

kontroli lub naprawy pojazdów. 

Wprawdzie osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień diagnosty przedłożyła  

w oryginale zaświadczenie o odbyciu dwuletniej praktyki w warsztacie samochodowym 

na stanowisku mechanika, lecz, jak wykazała kontrola NIK, było ono niezgodne  

ze stanem faktycznym. Było wystawione pod pieczęcią firmy, która rozpoczęła 

działalność 15 miesięcy później niż wykazany w zaświadczeniu początek okresu 

odbywania praktyki. Mimo wątpliwości pracowników Wydziału EKiP Urzędu Miasta 

                                                           
39 Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Zamość do wiarygodności tego zaświadczenia, o czym świadczy fakt zaznaczenia 

(znacznikiem koloru żółtego) w dokumentacji40 sprawy daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej przez firmę, pod pieczęcią której wydane zostało zaświadczenie, oraz 

postawienie przy tej dacie znaku zapytania, wątpliwości te nie zostały należycie 

zweryfikowane. Skutkiem tego było wydanie decyzji osobie, która nie spełniała 

wymagań przepisów prawa do udzielenia jej uprawnień diagnosty. Z informacji 

uzyskanej  

od właściciela okręgowej stacji kontroli pojazdów w Biłgoraju, w której diagnosta  

z uprawnieniami LZ/D/0040 był zatrudniony wynika, że w okresie od 20 lipca 2015 r.  

do 23 marca 2016 r.41 wykonał on 844 badania techniczne pojazdów. 

Krzysztof Gałaszkiewicz – ówczesny dyrektor Wydziału Komunikacji/EKiP wyjaśnił,  

że nie przypomina sobie, aby przed wydaniem decyzji widział dokumenty dotyczące 

odbycia praktyki, o której wyżej mowa. 

Inspektor w Wydziale EKiP (były dyrektor Wydziału) przygotowujący dokumentację  

do podjęcia decyzji, o której wyżej mowa - wyjaśnił, że to on przyjmował i weryfikował 

dokumenty w sprawie, uznając za możliwe sporządzenie na ich podstawie stosownej 

decyzji administracyjnej dot. wydania uprawnień diagnosty. Inspektor stwierdził przy 

tym, że konieczne było zweryfikowanie czy osoba, która wydała zaświadczenie 

dotyczące wymaganej praktyki jest przedsiębiorcą, bo w tym przypadku tylko 

przedsiębiorca  

był uprawniony do wydania dokumentów potwierdzających odbycie praktyki, wymaganej 

dla wydania uprawnień diagnosty. W tym celu wydrukował on z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informację o przedsiębiorcy, który 

podpisał zaświadczenie, co jest w Wydziale procedurą standardową, oraz zaznaczył 

datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stawiając przy niej 

również znak zapytania. Inspektor stwierdził, że nie mając żadnych wątpliwości  

i opierając się na prawdziwości dostarczonego zaświadczenia, komplet zgromadzonych 

dokumentów wraz przygotowaną decyzją przekazał dyrektorowi Wydziału do weryfikacji 

i podpisu.  

W związku z ustaleniami kontroli NIK w powyższym zakresie, Prezydent skierował 

zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Zamościu w sprawie przekroczenia 

uprawnień przez pracowników Urzędu w związku z wydaniem uprawnień diagnosty oraz 

wznowił z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące decyzji w sprawie wydania 

uprawnień diagnosty nr LZ/D/0040, zmierzające w kierunku uchylenia tej decyzji –  

jak poinformował w piśmie42 podpisanym z up. Prezydenta, Zastępca Prezydenta Miasta 

Zamość. 

(dowód: akta kontroli str. 89, 93-116, 124, 376-378) 

 

W świetle niespójnych wyjaśnień dyrektora i inspektora Wydziału EKiP w sprawie kompletu 

materiałów przedłożonych do podjęcia decyzji o udzieleniu uprawnień diagnosty oraz braku 

wykazu odzwierciedlającego, jakie dokumenty zostały zgromadzone w tej sprawie do czasu 

jej podejmowania, zasadną wydaje się potrzeba uregulowania tej kwestii w Urzędzie,  

np. w formie procedury postępowania w tym zakresie.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie43 kontrolowaną działalność w zakresie 

dotyczącym wydawania uprawnień diagnostom, ze względu na wydanie w 2015 r.  

                                                           
40 Na wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczącym firmy, pod pieczęcią której zostało 

wydane zaświadczenie. 

41 Data udzielenia informacji kontrolerowi NIK. 

42 Pismo EKP.5432.43.2016.JM z dnia 22.03.2016 r. – akta kontroli str. 116. 

43 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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z naruszeniem przepisów prawa, o których wyżej mowa, uprawnień diagnosty nr 

LZ/D/0040, z rażąco nierzetelną weryfikacją dokumentów przez inspektora Wydziału 

Komunkacji/EKiP  

i ówczesnego dyrektora Wydziału. Zlekceważono bowiem powzięte na etapie analizy 

dokumentów wątpliwości do wiarygodności zaświadczenia o odbyciu wymaganej praktyki  

na stanowisku naprawy pojazdów, przedłożonego przez osobę ubiegającą się o wydanie 

uprawnień diagnosty. Złożonego przez ówczesnego dyrektora ww. Wydziału wyjaśnienia 

potwierdzają, że decyzja w tej sprawie nie powinna być wówczas podjęta z uwagi  

na budzący wątpliwość materiał dowodowy. Ocenę tę uzasadnia również duża skala (20%) 

nieprawidłowo wydanych w tym zakresie decyzji, 3 spośród 15 zbadanych, przy czym 

decyzja dotycząca uprawnień diagnosty nr LZ/D/0027 nie miała wpływu na niniejszą ocenę, 

poza statystycznym jej ujęciem dla zilustrowania skali problemu. 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi  
w stacjach kontroli pojazdów 

3.1. W latach 2013-2015 pracownicy Urzędu przeprowadzili raz w roku kontrolę każdej SKP 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców. W 2013 r. kontroli podlegało i skontrolowano 10 SKP, 

w 2014 r. – 11 SKP, w 2015 r. – 12 SKP, a w planie na 2016 r. przewidziano kontrole 

wszystkich 12 stacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Kontrole SKP przeprowadzano 

na podstawie planów kontroli, w czwartym kwartale każdego roku.  

W 2014 i 2015 r. pięć kontroli SKP (z 23) przeprowadzonych zostało po upływie  

12 miesięcy od poprzedniej kontroli danej stacji. Kontrolę stacji LZ/002 przeprowadzono 

18.12.2015 r. (poprzednią 9.12.2014 r.); stacji LZ/006/P – 17.12.2014 r. (poprz. 21.11.2013 

r.); LZ/005/P – 16.12.2014 r. (poprz. 14.11.2013 r.); LZ/003/P – 12.12.2014 r.  

(poprz. 14.11.2013 r.); LZ/009 – 16.12.2014 r. (poprz. 22.11.2013 r.). 

Dyrektor Wydziału EKiP wyjaśnił, że kontrole SKP przeprowadza się zgodnie z art. 83b  

ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o rd. i zgodnie z rocznym planem kontroli, co najmniej raz w roku. 

Zapis ww. artykułu był interpretowany w odniesieniu do roku kalendarzowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 125-136, 350-351) 

3.2. W badanym okresie dwóch przedsiębiorców wpisanych zostało do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących SKP. Pierwszą kontrolę stacji LZ/014/P Wydział EKiP 

przeprowadził w dniu 18.12.2014 r., tj. po 7 tygodniach od wpisu do rejestru (29.10.2014 r.), 

a stację LZ/015/P skontrolowano po raz pierwszy w dniu 15.12.2015 r., tj. po 16 tygodniach 

od wpisu do rejestru (19.08.2015 r.). W kontrolach tych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 126, 137-142) 

3.3. Przypadki przeprowadzenia kontroli w okresach dłuższych niż 12 miesięcy opisano  

w pkt 3.1. 

3.4. W kontrolowanym okresie czterem przedsiębiorcom prowadzącym SKP (LZ/002, 

LZ/003/P, LZ/008/P, LZ/010/P) upływały pięcioletnie terminy ważności poświadczeń 

zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami. W każdym z ww. 

przypadków Urząd otrzymał z TDT informacje o przeprowadzonej kontroli i wydaniu 

nowego poświadczenia.  

W Wydziale EKiP nie zostały wprowadzone mechanizmy kontrolne umożliwiające 

bieżące monitorowanie (w każdym czasie w ciągu roku) upływu terminu ważności 

poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP, wydanych przez 

Dyrektora TDT.  

Prezydent Miasta wyjaśnił, że ważność poświadczeń TDT była sprawdzana (okresowo) 

podczas planowych kontroli przeprowadzanych przez pracowników Wydziału EKiP. 

Jak dowodzą powyższe ustalenia, sprawdzanie poświadczeń jedynie w trakcie kontroli 

planowych było działaniem niewystarczającym. 

(dowód: akta kontroli, str. 126, 143-149, 340, 343) 

                                                                                                                                                    
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Dwie podstawowe SKP nie otrzymały poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków 

lokalowych z wymaganiami, po ich sprawdzeniu, w związku z kończącą się z dniem 

31.12.2015 r. możliwością prowadzenia badań w rozszerzonym zakresie, przewidzianym 

dla stacji okręgowych.  

Po sprawdzeniu stacji LZ/006/P, decyzją z dnia 15.12.2015 r. dyrektor TDT stwierdził 

niespełnienie przez tę stację wymagań do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 

Po ponownym sprawdzeniu, decyzją z dnia 7.01.2016 r. dyrektor TDT poświadczył 

zgodność wyposażenia i warunków lokalowych tej stacji z wymaganiami  

do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów w zakresie określonym w art. 83 ust. 1 

pkt 1 lit a i b ustawy Prawo o rd.  

Stacja LZ/007/P decyzją dyrektora TDT z dnia 31.12.2015 r. nie otrzymała 

poświadczenia zgodności z wymaganiami do przeprowadzania badań w zakresie 

określonym w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy Prawo o rd.  

W stacji LZ/006/P w okresie braku poświadczenia zgodności (od 15.12.2015 r.  

do 6.01.2016 r.) wykonano 124 badania techniczne pojazdów, w stacji LZ/007/P w okresie 

braku poświadczenia zgodności (od 1 do 7 stycznia 2016 r. tj. do dnia otrzymania 

negatywnej decyzji) wykonano 15 badań technicznych pojazdów. Po otrzymaniu w dniu 

7.01.2016 r. negatywnej decyzji TDT stacja ta zaprzestała wykonywania badań 

technicznych pojazdów.  

(dowód: akta kontrola, str. 126, 150-174) 

3.5. W okresie objętym kontrolą pracownicy Wydziału EKiP nie przeprowadzali kontroli 

doraźnych SKP, z pominięciem zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze jej 

przeprowadzenia na 7 dni wcześniej. Z wyjaśnień pracownika Wydziału EKiP wynika,  

że Urząd nie uzyskał w tym okresie informacji, które mogłyby uzasadniać potrzebę 

przeprowadzenia takich kontroli.  

(dowód: akta kontroli, str. 175-176) 

3.6. Na podstawie wszystkich 23 kontroli przeprowadzonych w SKP w latach 2014-2015 

ustalono, że stan faktyczny przedstawiony był w protokołach kontroli w sposób zwięzły 

i jasny. W wyniku przeprowadzonych kontroli w żadnej stacji nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Wszystkie 23 protokoły kontroli zawierały podsumowanie stwierdzające 

brak przeszkód do prowadzenia działalności gospodarczej SKP. Zapisy w protokołach  

nie pozwalały jednak stwierdzić, czy kontrole zostały przeprowadzone w pełnym, 

wymaganym zakresie. Do protokołów załączano: oświadczenia przedsiębiorców o braku 

otwarcia w stosunku do nich likwidacji lub upadłości i niekaralności za przestępstwo 

popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko 

dokumentom, wyciągi wpisów do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego 

Rejestru Sądowego, wykazy zatrudnionych diagnostów, wzory stosowanych pieczęci wraz 

ze wzorami podpisów diagnostów, wydruk z systemu elektronicznego zaświadczenia  

o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.  

(dowód: akta kontroli, str. 137-142, 159-166, 177-199) 

3.7. W badanym okresie dwóch przedsiębiorców wpisanych zostało do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących SKP. Podczas pierwszych kontroli stacji LZ/014/P 

(18.12.2014r.) i LZ/015/P (15.12.2015 r.) pracownicy Wydziału EKiP sprawdzali  

czy na dzień podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy Prawo  

o rd., przedsiębiorcy posiadali siedzibę na terenie Polski; nie byli przedsiębiorcami,  

w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość; nie byli prawomocnie 

skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  

lub przestępstwo przeciwko dokumentom; zatrudniali uprawnionych diagnostów. 

Na podstawie analizy dokumentacji 21 pozostałych kontroli SKP ustalono, że podczas 

tych kontroli pracownicy Wydziału EKiP sprawdzali, czy przedsiębiorcy nadal spełniają  

ww. wymagania ustawowe.   

Prowadząc badania w ww. zakresie, w celu zweryfikowania spełniania wymagań 

formalnych, pracownicy Wydziału EKiP żądali: dokumentu świadczącego o wpisie 

przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności 

gospodarczej, pisemnych oświadczeń przedsiębiorców lub wpisu w KRS o braku otwarcia  
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w stosunku do nich likwidacji lub ogłoszenia upadłości, oświadczeń lub zaświadczeń  

o niekaralności, oświadczeń przedsiębiorcy (lub wykazów) zatrudnionych diagnostów.  

(dowód: akta kontroli, str. 126, 137-142) 

3.8. Z protokołów kontroli SKP wynika, że podczas wszystkich 23 kontroli sprawdzano 

posiadanie przez przedsiębiorcę prowadzącego stację ważnego poświadczenia zgodności. 

Udokumentowano także sprawdzenie spełniania wymogów dotyczących wyposażenia 

kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych w zakresie: zgodności znajdującego się 

na terenie stacji wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz innego wyposażenia stacji  

z podanym w poświadczeniu zgodności; ważności świadectw legalizacyjnych (pierwotnych  

i ponownych) urządzeń podlegających okresowej kontroli metrologicznej; prawidłowości 

prowadzenia kart kontroli eksploatacyjnej wyposażenia wykorzystywanego do prowadzenia 

badań; ważności protokołów badań urządzeń podlegających okresowemu badaniu 

przeprowadzanemu przez właściwy organ dozoru technicznego; znajdowania się na stacji 

instrukcji obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących jej wyposażenie, informacji 

dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów, aktualnych przepisów prawnych 

określających wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych 

pojazdów; wyposażenia technologicznego stanowiska kontrolnego (warunków sanitarno-

socjalnych oraz estetyki stanowiska); umieszczenia w widocznym miejscu wykazu 

diagnostów, wykazu czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu 

technicznego pojazdu, tabeli opłat, kopii zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących SKP; zabezpieczenia dokumentów i pieczątek; posiadania 

przez diagnostów identyfikatorów; zgodności zakresu uprawnień diagnostów z zakresem 

prowadzonych badań przez SKP. 

Z zapisów w 23 protokołach kontroli SKP nie wynika, że podczas tych kontroli 

sprawdzano, czy nie zaszła zmiana stanu faktycznego, na podstawie którego została 

wydana decyzja poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych  

z wymaganiami oraz czy na stacji znajdują się wszystkie dokumenty kontroli 

eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego.  

Przeprowadzający kontrole SKP pracownik Wydziału EKiP wyjaśnił, że w toku tych 

kontroli sprawdzano, czy stacja posiada urządzenia wskazane w protokołach TDT 

sporządzonych przed wydaniem poświadczeń zgodności oraz czy na stacji znajdują się 

wszystkie dokumenty kontroli eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego. 

Jednak nie zapisano tego wprost protokołach kontroli.   

 (dowód: akta kontroli, str. 137-142, 159-166, 177-199, 347) 

3.9. Z dniem 31.12.2015 r. pięciu podstawowym SKP kończyła się możliwość prowadzenia 

badań w rozszerzonym zakresie, przewidzianym dla stacji okręgowych. Urząd 

poinformowany został przez dwóch przedsiębiorców prowadzących te stacje o zaistniałych 

zmianach dotyczących decyzji TDT w sprawie zgodności wyposażenia i warunków 

lokalowych SKP z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań 

technicznych pojazdów.    

Na wniosek z dnia 15.01.2016 r. właściciel stacji LZ/006/P wpisany został przez Urząd 

do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP w nowym zakresie, zgodnym z decyzją 

TDT z dnia 7.01.2016 r.  

W związku z odwołaniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od negatywnej 

decyzji TDT z dnia 31.12.2015 r. (otrzymanej przez stację w dniu 7.01.2016 r.), właściciel 

SKP LZ/007/P pismem z dnia 25.01.2016 r. zwrócił się do Prezydenta Zamościa 

o niewykreśla-nie stacji z rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy. Jednocześnie poinformował, że stacja nie będzie wykonywała 

badań technicznych pojazdów do czasu uzyskania poświadczenia TDT. Do końca okresu 

objętego kontrolą (31.03.2016 r.) sprawa tej stacji była na etapie odwoławczym, do podjęcia 

ostatecznej decyzji przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.  

Przedsiębiorcy prowadzący SKP nr LZ/005/P, LZ/008/P i LZ/010/P do dnia 22 kwietnia 

2016 r. nie powiadomili Urzędu o zmianach zaistniałych w zakresie badan możliwych  

do wykonywania od 1 stycznia 2016r., a tym samym nie dokonano zmian we wpisie  

do rejestru tych stacji. Stacje te, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.,  



 

17 

nie wykonywały badań poza zakres określony w aktualnych poświadczeniach zgodności 

TDT.   

Urząd nie posiadał informacji o liczbie przeglądów wykonanych przez stacje 

podstawowe LZ/006/P i LZ/007/P, zastrzeżonych wyłącznie dla stacji okręgowych,  

w związku utratą możliwości ich wykonywania po 31.12.2015 r. Dyrektor Wydziału EKiP 

poinformował,  

że będzie to przedmiotem sprawdzania i analizy podczas zaplanowanych kontroli w roku 

2016, zgodnie z zatwierdzonym planem.  

Liczbę badań wykonanych w okresie braku poświadczeń podano w pkt 3.4.  

Na podstawie wyjaśnień uzyskanych od upoważnionych przedstawicieli SKP nr LZ/005/P, 

LZ/LZ/008/P i LZ/010/P i analizy udostępnionych wydruków przeprowadzonych badań 

technicznych pojazdów w okresie I kwartału 2016 r. ustalono, że stacje te wykonywały 

badania pojazdów w zakresie określonym w aktualnym poświadczeniem zgodności.  

W stacjach tych w okresie I kwartału 2016 r. wykonano (odpowiednio) 293, 285 i 77 badań. 

(dowód: akta kontroli, str. 38, 150-174, 350, 351, 455-473)  

3.10. We wszystkich 23 protokołach kontroli SKP odnotowano sprawdzenie prawidłowości 

prowadzenia dokumentacji w zakresie: wpisów do rejestru badań pojazdów, archiwizowania 

danych i przechowywania przez 5 lat, w przypadku pojazdów zasilanych gazem 

zamieszczania numerów i dat protokołów TDT i UDT dopuszczających urządzenia  

do eksploatacji, poprawności wystawionych zaświadczeń z wykonanych badań pojazdów 

zabytkowych, „SAM” (w przypadku stacji okręgowych), prawidłowości prowadzenia rejestru 

zastępczych tabliczek znamionowych i naniesionych numerów podwozia/ramy oraz 

poprawności wystawianych zaświadczeń w tym zakresie (w przypadku stacji okręgowych), 

prawidłowości dokonywania korekt błędnie wystawionych zaświadczeń, prawidłowości 

wyliczania terminu następnego badania, potwierdzania wpisów w dokumentacji 

każdorazowo pieczątką stacji i diagnosty, datą oraz podpisem diagnosty. W 20 protokołach 

kontroli SKP zapisano ponadto, że sprawdzano prawidłowość pobierania, ewidencjono-

wania i przekazywania opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja 

Pojazdów i Kierowców (w trzech protokołach nie odnotowano tego faktu). 

W 23 protokołach kontroli SKP nie odnotowano sprawdzenia: prawidłowości określania 

przez diagnostów w rejestrach badań technicznych pojazdów oraz w zaświadczeniach 

o przeprowadzonym badaniu technicznym, rodzajów badanych pojazdów oraz ich kategorii 

homologacyjnych; wystawiania zaświadczeń o negatywnym wyniku badań; wysokości 

pobieranej opłaty za badania.  

Przeprowadzający kontrole pracownik Wydziału EKiP wyjaśnił, że w każdej kontroli SKP 

sprawdzano prawidłowość prowadzenia dokumentacji w pełnym ww. zakresie, z wyjątkiem 

wysokości pobieranych opłat za badania, ponieważ wysokość opłat jest określona 

urzędowo. 

(dowód: akta kontroli, str. 137-142, 159-166, 177-199, 347)  

W protokołach kontroli SKP nie podawano wielkości próby, na podstawie której sprawdzano 

prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.  

Dyrektor Wydziału EKiP wyjaśnił, że w Urzędzie nie ustanowiono procedur odnośnie 

doboru wielkości próby dokumentów do badań prawidłowości prowadzenia wymaganej 

dokumentacji przez SKP. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku wprowadzania 

dodatkowych procedur odnośnie ustalania wielkości próby badanych dokumentów. W toku 

kontroli SKP oceny prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji dokonywano  

na podstawie od 20 do 100 pozycji w zależności od ilości przeprowadzonych badań. 

Natomiast w zakresie nabijania cech identyfikacyjnych oraz wykonywania tabliczek 

zastępczych i badań pojazdów zabytkowych sprawdzano 100% dokumentacji.    

(dowód: akta kontroli, str. 202-204) 

3.11. Wydział EKiP nie występował do nadzorowanych SKP o cykliczne przesyłanie 

rejestrów badań technicznych, w celu analizowania danych zawartych w tych rejestrach.  
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Pracownik, do którego obowiązków należało prowadzenie spraw związanych  

z badaniami technicznymi pojazdów wyjaśnił, że nie występował o przesyłanie rejestrów 

badań technicznych, gdyż nie miał czasu na prowadzenie ich analiz, ze względu na inne 

obowiązki, głównie dotyczące rejestracji pojazdów.  

W badanym okresie wszystkie funkcjonujące na terenie Zamościa SKP prowadziły 

rejestry badań technicznych z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 200, 347-348)   

3.12. Podczas przeprowadzonych w latach 2014-2015 kontroli SKP, w 16 przypadkach  

(z 23) skontrolowano prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów: w 2014 r. 

podczas czterech kontroli SKP (z 11 przeprowadzonych), w 2015 r. podczas wszystkich  

12 kontroli.  

W 16 przypadkach, w których skontrolowano przebieg i sposób badania technicznego 

pojazdu, w protokołach kontroli zapisano, że badanie techniczne pojazdu (wskazano 

rodzaj, markę pojazdu i numer rejestracyjny) przeprowadzono: zgodnie z wykazem 

czynności umieszczonym w widocznym miejscu SKP (w 13 przypadkach), zgodnie 

z przepisami i wymaganiami (w 3 przypadkach).  

Na podstawie zapisów w protokołach kontroli nie można stwierdzić na ile czynności 

kontrolne badania technicznego pojazdów obejmowały wszystkie zagadnienia określone 

w rozporządzeniu 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 badaniach44.   

Pracownik Wydziału EKiP złożył pisemne oświadczenie, z którego wynika, że badania 

techniczne pojazdów, które skontrolował w latach 2014-2015, były wykonywane zgodnie 

z zakresem i w sposób określony w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów doku-

mentów stosowanych przy tych badaniach i w załącznikach do tego rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli, str. 137-142, 159-166, 177-199, 201, 348) 

W Wydziale EKiP nie wprowadzono wewnętrznych procedur określających sposób 

postępowania przy kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. 

Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że w związku z dokładnymi zapisami wymagań technicznych 

oraz wytycznymi oceny usterek podczas przeprowadzenia badań technicznych, zawartymi 

w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, brak jest celowości 

sporządzania procedur wewnętrznych.      

(dowód: akta kontroli, str. 203-204) 

W latach 2014-201545 w SKP zlokalizowanych na terenie Zamościa przeprowadzono 

100.066 badań technicznych pojazdów, z tego 57 zakończonych zostało wynikiem 

negatywnym: 10 w stacji LZ/002 (liczba badań ogółem 28.237), 36 w LZ/006/P (3.302),  

2 w LZ/012 (29.383), 6 w LZ/013 (10.560), 1 w LZ/009/P (10.367), 2 w LZ/014/P (1.019).  

W pozostałych sześciu SKP, w których ww. okresie nie było badań z wynikiem 

negatywnym, przeprowadzono: w LZ/005/P – 2.651, LZ/003/P – 7.125, LZ/007/P – 4.482, 

LZ/008/P – 2.168, LZ/010/P – 485 i LZ/015/P – 287 badań technicznych pojazdów. 

(dowód: akta kontroli, str. 137-142)  

3.13. W latach 2014-2016 (do końca lutego) Prezydent Miasta Zamość nie zawierał 

porozumień z TDT w sprawie przeprowadzania w SKP kontroli co najmniej raz w roku,  

a TDT takich kontroli nie przeprowadzał. W dniu 7marca 2016 r. Prezydent Miasta Zamość 

zawarł porozumienie z TDT w sprawie powierzenia czynności kontrolnych, zgodnie  

z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o rd., do przeprowadzenia w sześciu SKP. Przed 

zakończeniem kontroli NIK przeprowadzone zostały trzy kontrole SKP na podstawie tego 

porozumienia, a zbiorcze wyniki ich ustaleń ujęto w pkt 2.10 wystąpienia. Zbiorcze wyniki 

                                                           
44 Dz. U. z 2015 r. poz. 776, ze zm. 

45 Dane o liczbie badań przedstawiono według protokołów kontroli SKP, w których podano liczby badań pozytywnych  
i negatywnych wykonanych w okresie między kontrolami przeprowadzanymi głównie w listopadzie i grudniu w 2013, 2014  
i 2015 r.  
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kontroli przeprowadzanych przez pracowników Wydziału EKiP opisano zaś w pkt 3.8, 3.10  

i 3.12 wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 9, 205-233, 413-414, 423-432)  

3.14. Analiza protokołów kontroli SKP przeprowadzonych w latach 2014-2015 wykazała,  

że w dniu 9.12.2014 r. jeden pracownik Wydziału EKiP przeprowadził kontrole w dwóch 

stacjach (LZ/002 i LZ/013), a w dniu 16.12.2014 r. w trzech stacjach (LZ/005/P, LZ/007/P  

i LZ/009/P). W czasie kontroli przeprowadzonych 9.12.2014 r. w żadnej z dwóch SKP  

nie skontrolowano prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. W 

przypadku kontroli przeprowadzonych w dniu 16.12.2014 r. w jednej stacji (LZ/005/P) nie 

skontrolo-wano prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. 

Pracownik przeprowadzający ww. kontrole wyjaśnił, że zakres tych pięciu kontroli był 

taki jak wszystkich innych kontroli SKP. Nie sprawdzano tylko numeracji urządzeń 

stanowiących wyposażenie stacji. Każda z pięciu kontroli trwała około czterech godzin. 

Kontrole dwóch stacji przeprowadzone przez TDT w dniach 29 i 30 marca 2016 r. (w trybie 

art. 83b ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym) trwały po osiem godzin.  

W badanym okresie Wydział EKiP nie posiadał żadnego sprzętu mierniczego do kontroli 

SKP. W złożonym wyjaśnieniu pracownik przeprowadzający kontrole SKP stwierdził,  

że w przypadku, gdy nie było przebudowy stacji, to spełnia ona wymagania dotyczące 

wymiarów stacji, stanowiska kontrolnego i stanowiska zewnętrznego, potwierdzone decyzją 

TDT.    

(dowód: akta kontroli, str. 126, 137-142, 348-349) 

3.15. W wyniku kontroli dwóch SKP, przeprowadzonych na podstawie art. 83b ust. 3 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym przez TDT w marcu 2016 r., stwierdzone zostały następujące 

nieprawidłowości: 

1) w SKP LZ/002 

 brak na tablicy informacyjnej aktualnego wykazu czynności kontrolnych oraz metod 

i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdów podczas przeprowadzenia badań 

technicznych, 

 brak potwierdzenia legalizacji dla przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza  

w ogumieniu pojazdów w okresie od 1 do 5 stycznia 2015 r. W okresie tym wykonano 

127 badań technicznych pojazdów, 

 niezgłoszenie do TDT analizatora stanowiącego wyposażenie stacji,  

 niezgłoszenie do TDT zmiany podnośnika osi na stanowisku kontrolnym, 

 nieprawidłowości podczas badania technicznego pojazdów (opisano w pkt 2.10 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego), 

 nieprawidłowe nanoszenie adnotacji o treści HAK w prowadzonym rejestrze – 

w czterech przypadkach przeprowadzenia badania okresowego, 

 nieterminowe wysyłanie raportów oraz danych o przeprowadzonych badaniach  

do MSW, 

2) SKP LZ/013 

 brak niebieskiego szyldu zawierającego kod rozpoznawczy, rodzaj SKP i godziny 

otwarcia, 

 brak na tablicy informacyjnej aktualnego wykazu czynności kontrolnych oraz metod 

i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdów podczas przeprowadzenia badań 

technicznych, 

 niezgłoszenie do TDT zmiany przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza  

w ogumieniu pojazdów, 

 niezgodne z zakresem badań stacji uprawnienia jednego (z czterech) zatrudnionych 

diagnostów, 

 nieprawidłowości podczas badania technicznego pojazdów (opisano w pkt 2.10 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego), 

 w przypadku 10 badań, w wydanych zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu  

nie odnotowano „braku miejsca w dowodzie na wpis”, 

 w przypadku dwóch badań nieprawidłowo wpisano rodzaj paliwa, 
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 nieterminowe wysyłanie raportów oraz danych o przeprowadzonych badaniach  

do MSW, 

 nieterminowe przekazywanie opłaty ewidencyjnej do Funduszu-Centralna Ewidencja 

Pojazdów i Kierowców, 

 brak możliwości otworzenia zarchiwizowanych rejestrów. 

 

Ponadto, w kontroli SKP LZ/006/P. przeprowadzonej przez inspektora TDT z udziałem 

pracowników Wydziału EKiP, stwierdzono nw. nieprawidłowości: 

 brak zmiany na niebieskim szyldzie SKP informacji o nowym zakresie uprawnień SKP– 

art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c) ustawy Prawo o rd., 

 w przypadku niektórych badań nie wystawiono zaświadczenia o przeprowadzonym 

badaniu technicznym pojazdu, 

 w wydanych zaświadczeniach z dwóch badań nie odnotowano „brak miejsca  

w dowodzie na wpis, 

 w przypadku 5 badań pojazdów z zamontowanym urządzeniem technicznym, o którym 

mowa w art. 81 ust. 12 ustawy Prawo o rd. w prowadzonym rejestrze brak było numeru 

i daty wystawienia protokołu i decyzji TDT lub numeru zbiornika oraz daty ważności 

protokołu i decyzji TDT, 

 w przypadkach przeprowadzania badań okresowych bez zakresu badania 

dodatkowego przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczep, w prowadzonym 

rejestrze, nieprawidłowo (niepotrzebnie) nanoszono adnotację o treści „HAK”, 

 w przypadku badania okresowego, przeprowadzanego po raz pierwszy (pojazdu 

sprowadzonego z zagranicy) w wydanym dokumencie identyfikacyjnym brak 

wykreślenia niepotrzebnego „numeru VIN lub numeru nadwozia (podwozia-ramy) oraz 

„miejsca wybicia numeru VIN lub nadwozia (podwozia-ramy)”. 

W wystąpieniach pokontrolnych z 15 kwietnia 2016 r., skierowanych do przedsiębiorców 

prowadzących SKP nr LZ/002 i LZ/013 po kontrolach przeprowadzonych przez inspektora 

TDT i pracowników Wydziału EKiP w marcu 2016 r., Prezydent Miasta Zamość wykazał 

wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli SKP, wydając stosowne 

zalecenia w celu ich wyeliminowania. Prezydent zalecił wyeliminowanie nieprawidłowości w 

trybie natychmiastowym i zobowiązał do poinformowania go o realizacji zaleceń, w terminie 

7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Wystąpienie pokontrolne do trzeciego 

przedsię-biorcy, prowadzącego SKP nr LZ/006/P, przed zakończeniem kontroli NIK było w 

fazie przygotowania, ze względu na późniejszy termin przeprowadzenia kontroli w SKP. 

 (dowód: akta kontroli, str. 205-233, 423-440)  

3.16. W pkt 3.8, 3.10 i 3.12 wystąpienia pokontrolnego przedstawiono zakres i ustalenia 

kontroli przeprowadzanych w latach 2014-2015 przez pracowników Urzędu, którzy nie 

stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Zestawienie nieprawidłowości, ustalonych w trzech 

kontrolach przeprowadzonych w SKP przez TDT na podstawie zawartego w marcu 2016 r. 

porozumienia, przedstawiono w pkt 3.15 wystąpienia pokontrolnego.   

3.17-18. W latach 2014-2016, w trakcie kontroli SKP, Urząd nie stwierdził stanów 

nieprawidłowych i przypadków złożenia przez przedsiębiorców oświadczeń niezgodnych  

ze stanem faktycznym.  

Jedna stacja wykreślona została z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 

prowadzących SKP. Na podstawie art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(na wniosek przedsiębiorcy) z dniem 16.01.2014 r. z rejestru wykreślono stację LZ/00146. 

Pieczątki, które były wykorzystywane na potrzeby działalności stacji zostały przekazane  

do Wydziału EKiP UM Zamość. Stacja nie przekazała Prezydentowi rejestru badań 

technicznych.    

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 1 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 

                                                           
46 W 2014 r. stacja ta nie prowadziła już działalności. 
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przy tych badaniach rejestr badań technicznych pojazdów prowadzony w formie 

informatycznego nośnika danych przekazuje się staroście w przypadku wykreślenia 

przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów z rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

Pracownik pełniący w 2014 r. funkcję dyrektora Wydziału EKiP oraz pracownik, do którego 

obowiązków należało prowadzenie spraw związanych z badaniami technicznymi pojazdów 

wyjaśnili, że nie wyegzekwowano od SKP LZ/001 (PKS) przekazania Prezydentowi rejestru 

badań technicznych pojazdów, ponieważ stacja ta posiadała program komputerowy 

uniemożliwiający zapisanie danych na inny nośnik.    

(dowód: akta kontroli, str. 137-142, 234-235, 349, 352-353) 

3.19. W okresie objętym kontrolą (do 23.02.2016 r.) do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga 

dotycząca prowadzenia badań technicznych pojazdów przez SKP i diagnostów 

niespełniających wymagań lub nieprawidłowości związanych z wydawaniem przez 

diagnostów zaświadczeń o badaniach.  

(dowód: akta kontroli, str. 236)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość:  

W 2014 r. w siedmiu SKP nie została skontrolowana prawidłowość wykonywania badań 

technicznych pojazdów, co było niezgodne z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o 

ruchu drogowym.  

Kontrole prawidłowości wykonywania przez diagnostów badań technicznych pojazdów 

nie zostały przeprowadzone w SKP LZ/002, LZ/005/P, LZ/008/P, LZ/010/P, LZ/012, LZ/013 

i LZ/014/P, jak podano w protokołach – z uwagi na brak pojazdów do badania. W Urzędzie 

nie podjęto żadnych działań (np. kolejnych kontroli) w celu spełnienia przez Prezydenta 

tego obowiązku.  

(dowód: akta kontroli, str. 137-142, 186-191)  

Art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że w ramach 

wykonywanego nadzoru nad SKP starosta co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę 

stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych 

pojazdów.  

Przeprowadzający kontrole SKP pracownik Wydziału EKiP wyjaśnił, że nie skontrolował 

siedmiu stacji w ww. zakresie, gdyż w czasie kontroli nie były wykonywane badania 

techniczne pojazdów, a z braku czasu nie czekał na pojazd do badania.   

Były dyrektor Wydziału EKiP, pełniący tę funkcję w kontrolowanym okresie, w złożonym 

wyjaśnieniu stwierdził, że nie wie, z jakich powodów nie dokonano kontroli badań 

technicznych pojazdów, pomimo zalecenia audytora wewnętrznego, żeby kontrole takie 

przeprowadzać. Na pytanie kontrolera NIK „dlaczego nie podjęto żadnych działań w celu 

realizacji ww. obowiązku” były dyrektor Wydziału EKiP odpowiedział, że art. 83b ustawy 

Prawo o rd. nie nakłada na starostów obowiązku sprawdzenia prawidłowości wykonywania 

badań technicznych pojazdów, zawiera jedynie zakres w jakim sprawowane są uprawnienia 

nadzorcze. Gdyby obowiązek taki był zapisany wprost, byłoby to egzekwowane, 

a w przypadku braku pojazdu podczas kontroli, kontrole powtarzane byłyby aż do skutku. 

Zdaniem NIK art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a, b, c ustawy Prawo o rd. jednoznacznie nakłada  

na starostów (prezydentów) obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku, SKP 

w każdym z wymienionych zakresów.      

(dowód: akta kontroli, str. 237-254, 348,  352-353) 

W Urzędzie nie było określonych zasad dokumentowania przebiegu kontroli SKP  

i nie wprowadzono procedury doboru próby dokumentów do badań prawidłowości 

prowadzenia przez te stacje wymaganej dokumentacji. W konsekwencji zapisy 

w protokołach kontroli SKP nie pozwalały stwierdzić, czy kontrole zostały przeprowadzone 

w pełnym, wymaganym zakresie i jaką wielkość próby przyjmowano do badań 

dokumentacji. Nie zostały wprowadzone mechanizmy kontrolne umożliwiające bieżące 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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monitorowanie upływu terminu ważności poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków 

lokalowych stacji z wymaganiami odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań,  

co skutkowało wykonaniem łącznie przez dwie SKP 139 badań technicznych pojazdów  

w okresie niespełniania przez te stacje wymogów ustawowych.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie skontrolowaną w tym obszarze działalność, 

mimo stwierdzonej nieprawidłowości.    

4. Postępowania dotyczące zatrzymanych dowodów rejestra-
cyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów 

4.1. W Urzędzie nie dokonywano analiz przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych 

z powodu złego stanu technicznego pojazdów w celu ustalenia SKP (diagnostów),  

które uprzednio przeprowadziły badania techniczne tych pojazdów.  

W zakresach czynności czterech pracowników Wydziału EKiP od 2011 r. zapisano,  

że do ich obowiązków należy analizowanie przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych 

z powodów technicznych i podejmowanie działań eliminujących nieprawidłowości w tym 

zakresie.   

W informacji z dnia 16.06.2008 r. o sposobie wykonania wniosków przedstawionych 

w wystąpieniu pokontrolnym Delegatury NIK w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r., Prezydent 

Miasta stwierdził, że „na bieżąco analizowane są przyczyny zatrzymania dowodów 

rejestracyjnych i podejmowane będą działania eliminujące ewentualne nieprawidłowości”. 

W pisemnych wyjaśnieniach pracownicy Wydziału EKiP, którzy w zakresach czynności 

mieli przypisany obowiązek dokonywania analiz przyczyn zatrzymania dowodów 

rejestracyjnych potwierdzili, że nie dokonywali analiz i stwierdzili, że nikt tego od nich  

nie wymagał. Jeden z nich wyjaśnił, że spoglądał na przyczyny zatrzymania dowodów,  

ale wyników spostrzeżeń nie utrwalał w formie pisemnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 175, 251-259,  265-273) 

4.2. W wyniku analizy 139 dowodów rejestracyjnych – wszystkich zatrzymanych w latach 

2014-2016 (do 18 lutego) i nieodebranych z Wydziału EKiP (z 1.175 ogółem zatrzymanych 

w tym okresie i przekazanych do Urzędu) ustalono, że: 

 57 (41%) dowodów rejestracyjnych zatrzymanych zostało z powodu uszkodzenia 

pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji,  

 35 (25%)- z powodu braku ważnego badania technicznego, w tym: w 19 przypadkach 

okres braku badań nie przekraczał 1 roku, w 9 przypadkach okres ten wynosił  

od 1 do 2 lat, w 4 przypadkach – od 2 do 3 lat, a w 3 przypadkach ponad 3 lata.   

 47 (34%) - z powodu nieodpowiedniego stanu technicznego pojazdu. 

Z 47 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych z powodu nieodpowiedniego stanu 

technicznego pojazdu, dwa dowody zostały zatrzymane przed upływem 2 miesięcy od daty 

ostatniego badania technicznego przeprowadzonego w SKP w Zamościu. W pierwszym 

przypadku badanie techniczne wykonane zostało w SKP LZ/002 w dniu 12.08.2014 r., 

a dowód rejestracyjny zatrzymany został w dniu 18.09.2014 r. z powodu uszkodzenia 

reflektora przedniego, kierunkowskazu i wycieku płynów eksploatacyjnych, w drugim – 

badanie przeprowadzone zostało w SKP LZ/012 w dniu 20.07.2015 r., natomiast dowód 

rejestracyjny zatrzymany został 17.09.2015 r. z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.  

Jeden dowód zatrzymany został z powodu niesprawnego układu hamulcowego, jeden 

z powodu niesprawnego układu kierowniczego i jeden z powodu naruszonej konstrukcji 

nośnej pojazdu. Nie stwierdzono powtarzania się przypadków dopuszczania pojazdów do 

ruchu drogowego przez te same SKP lub diagnostów, w odniesieniu do których w krótkim 

czasie od badania zatrzymano dowód rejestracyjny. 

Analiza zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wykonana przez kontrolera NIK, pozwoliła 

na ustalenie (w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK47) nw. stanów faktycznych, 

                                                           
47 Pobranie wyjaśnień od pracowników jednostki niekontrolowanej wraz z dokumentami potwierdzającymi te stany  

(w niezbędnych do tego przypadkach). 

Ocena cząstkowa 
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dotyczących badań technicznych autobusów, wykonywanych w SKP prowadzonej przez 

przedsiębiorcę, który był jednocześnie właścicielem48 autobusów i świadczył nimi usługi 

przewozowe w zakresie transportu osób. Ustalono, że: 

1) 15 maja 2014 r. zatrzymany został dowód rejestracyjny pojazdu o numerze  

rej. LZ 4…3 (autobus) z powodu nadmiernie zużytego bieżnika opony przedniej osi i 

widocznego pęknięcia opony tylnej osi. Następnego dnia pojazd ten uzyskał 

pozytywny wynik badania technicznego, po usunięciu usterki, jak wpisano  

w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu (o godz.12:08). Przedsiębiorca, 

będący jednocześnie prowadzącym SKP i właścicielem49 pojazdu, nie był w stanie 

udokumentować, kiedy dokonano wymiany opon, a pojazd ten w dniu 16 maja  

2014 r. – przed wykonaniem badania i odebraniem dowodu rejestracyjnego – 

dowoził dzieci do szkoły, przejeżdżając ok. 62 km., 

2) 19 marca 2015 r. zatrzymany został dowód rejestracyjny autobusu (nr rej. LZ 0…7)  

z powodu wycieku płynów eksploatacyjnych i niesprawnych świateł „stop”. W tym 

samym dniu pojazd ten uzyskał pozytywny wynik badania technicznego, 

przeprowadzonego w SKP prowadzonej przez tego samego przedsiębiorcę, który 

był właścicielem autobusu. Przedsiębiorca nie był w stanie udokumentować, kiedy 

dokonano usunięcia wycieku płynów eksploatacyjnych w pojeździe, 

3) 5 marca 2014 r. zatrzymany został dowód rejestracyjny autobusu (LZ 4…6)  

z powodu przekroczenia norm zadymienia i nieszczelnego układu wydechowego,  

z poleceniem zjazdu do serwisu lub miejsca garażowania. Następnego dnia pojazd 

ten został dopuszczony do ruchu, po badaniach przeprowadzonych z wynikiem 

pozytywnym w SKP prowadzonej przez tego samego przedsiębiorcę, który był 

właścicielem autobusu.  Z dokumentacji naprawczej pojazdu wynika, że wymianę 

wtryskiwaczy i regulację zaworów, mających wpływ na przekroczenie norm 

zadymienia, wykonano dopiero 11 i 13 marca 2014 r., a pojazd do tego czasu 

przejechał łącznie 1.297 km, 

4)  12 marca 2014 r. zatrzymany został dowód rejestracyjny autobusu (LZ 9…5)  

z powodu przekroczenia norm zadymienia i wycieku płynów eksploatacyjnych,  

z poleceniem zjazdu do serwisu lub miejsca garażowania. Tego samego dnia pojazd 

ten został dopuszczony do ruchu, po badaniach przeprowadzonych z wynikiem 

pozytywnym w SKP prowadzonej przez tego samego przedsiębiorcę, który był 

właścicielem autobusu.  W pojeździe tym, dzień przed zatrzymaniem dowodu 

rejestracyjnego, wymieniane były przewody paliwowe. Przedsiębiorca nie był  

w stanie udokumentować, kiedy była wykonana naprawa dotycząca usterek 

stanowiących podstawę zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W dokumentacji 

naprawczej pojazdu odnotowana była wymiana przewodów paliwowych w dniu  

11 marca 2014 r., a do końca marca 2014 r. wpisane były jeszcze trzy inne naprawy, 

niemające związku z usterkami, 

5) 12 marca 2014 r. zatrzymany został dowód rejestracyjny autobusu (LZ 0…3)  

z powodu przekroczenia norm zadymienia i wycieku płynów eksploatacyjnych,  

z poleceniem zjazdu do serwisu lub miejsca garażowania. Tego samego dnia pojazd 

ten został dopuszczony do ruchu po badaniach przeprowadzonych z wynikiem 

pozytywnym w SKP prowadzonej przez tego samego przedsiębiorcę, który był 

właścicielem autobusu. Z dokumentacji naprawczej pojazdu wynika, że naprawę 

układu zasilania, mającego związek z usterką, wykonano w nim dopiero w dniu  

24 marca 2014 r. 

Ponadto, analiza zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wykazała, że: 

1) 2.09.2015 r. funkcjonariusz Policji, podczas kontroli drogowej, zatrzymał dowód 

rejestracyjny samochodu marki Skoda Felicja (nr. rej. LZ 2…6) z powodu zagrożenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samochód ten 21 marca 2015 r. poddany był 

badaniu technicznemu w SKP nr LZ/014/P z wynikiem pozytywnym. Badanie to było 

wykonane w 16 dni po nabyciu tego samochodu przez nowego właściciela, jako 

                                                           
48 Także w rozumieniu leasingu. 

49 Tu i dalej - w rozumieniu także korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingowej. 
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samochodu zużytego – „złom”50. Właściciel nie podjął działań na rzecz 

doprowadzenia pojazdu do właściwego stanu technicznego, a w grudniu 2015 r. 

zdecydował się na jego wyrejestrowanie,  

2) 28.10.2015 r. inspektor WITD w Lublinie zatrzymał podczas kontroli drogowej dowód 

rejestracyjny naczepy ciężarowej (LZ 9…5) z powodu nadmiernie zużytego bieżnika 

pierwszej osi. W tym samym dniu w SKP nr LZ/002 pojazd ten był poddany badaniu 

technicznemu, z wynikiem pozytywnym, przez diagnostę posiadającego uprawnienia 

LZ/D/0018. 

Analiza zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i załączonych do nich dokumentów 

pozwoliła na ustalenie przypadku czterokrotnej sprzedaży naczepy ciężarowej (LZ 9…5)  

w ciągu jednego roku, miedzy dwoma firmami. W udzielonych wyjaśnieniach właściciel 

jednej z tych firm przyznał, że nie dopełnił obowiązku określonego w art. 78 ust. 2 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, zawiadomienia właściwego starosty o dwukrotnym zakupie 

naczepy w terminie 30 dni od dnia jej nabycia. Poinformował przy tym, że negatywnym 

następstwem braku zgłoszenia nabycia naczepy było niezłożenie deklaracji na podatek  

od środków transportu we właściwej jednostce samorządu terytorialnego oraz 

niezapłacenie tego podatku w terminie. Niezwłocznie po dostrzeżeniu tego faktu złożył 

stosowne deklaracje we właściwej gminie i dokonał jego zapłaty – łącznie 778 zł. 

Według stanu na dzień 5 kwietnia 2016 r. w Wydziale znajdowały się łącznie  

983 (19,3%) zatrzymane dowody rejestracyjne, które nie zostały odebrane przez właścicieli 

pojazdów. Z tego 190 to dowody zatrzymane w latach 2014-2016 (do 5 kwietnia) 13% 

stanowiły, a pozostałe (87%) w latach poprzednich. Wśród nich są dowody, które ostatnie 

przeglądy techniczne miały w latach 1980-198751. Na dzień wykonywania analizy dowodów 

nieodebranych z lat 2014-2015 było łącznie 108, z ogólnej liczby 1.121 zatrzymanych w 

tym okresie, tj. 9,6%, co oznacza, że cały zbiór tych dowodów narastał przez około 21 lat. 

Niektóre z dowodów, według daty ostatniego przeglądu, świadczą o tym, że może to być 

okres nawet 36-40 lat.  

 (dowód: akta kontroli, str. 84, 274-278, 417-422, 441-454, 486-524)         

4.3. Wydział EKiP nie przeprowadzał analiz informacji zawartych w Centralnej Ewidencji 

Pojazdów (CEP) w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy w wyznaczonym terminie  

nie przedstawili pojazdów do badań technicznych. Nie zawiadamiano Policji w przypadku, 

gdy w Wydziale znajdowały się dowody rejestracyjne zatrzymane z powodu złego stanu 

technicznego pojazdu, celem ustalenia czy dany pojazd porusza się po drogach.    

Prezydent Miasta wyjaśnił, że art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

daje organom rejestrującym możliwość korzystania z informacji zgromadzonych w CEP, 

natomiast brak jest podstaw prawnych do sporządzania tego rodzaju analiz, nie ma również 

obowiązku informowania o tym Policji. Zatrzymane i przekazane do Wydziału EKiP dowody 

rejestracyjne były deponowane, a po ustaniu przyczyny zatrzymania zwracane właścicie-

lowi. 

Z informacji uzyskanej z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, w odpowiedzi na zapytanie 

kontrolera NIK o posiadaną przez Policję wiedzę dot. 50 wskazanych przez kontrolera 

pojazdów, których zatrzymane dowody rejestracyjne od ponad roku czasu znajdują się  

w Wydziale EKiP Urzędu Miasta Zamość – wynika, że: 

 9 pojazdów (18%) było kontrolowanych w ruchu drogowym przez funkcjonariuszy 

Policji, w tym jeden trzykrotnie, drugi dwukrotnie, a pozostałe jeden raz, 

 żaden z 50 pojazdów nie figuruje jako pojazd utracony, 

 2 pojazdy zostały sprzedane po dacie przekazania dowodu do Wydziału EKiP, 

 4 pojazdy zostały zdane do kasacji. 

Weryfikacja w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) statusu pojazdów, o których wyżej 

mowa, wykazała, że wpisy do CEP, z podaniem dat zatrzymania dowodów rejestracyjnych, 

                                                           
50 Określenie stanu pojazdu wg treści z faktury. 

51 ZAA 517E – ostatni przegląd w 1987 r., ZAA 284E – 1980 r. , ZAA 167E – 1981 r. 
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dokonywane były średnio w terminie 7 dni (od 4 do 11 dni) od daty ich zatrzymania52. 

Po dokonaniu wpisu informacja o zatrzymaniu dowodu była dostępna dla podmiotów 

posiadających uprawnienia do korzystania z CEP w tym zakresie.. 

 (dowód: akta kontroli, str. 175-176, 340, 343, 474-485)    

Z informacji udzielonych przez Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu (w trybie art. 29 

ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK) wynika, że w latach 2014-2016 (do 29 lutego), podczas 

kontroli drogowych, nie stwierdzono przypadków nierzetelnego wykonania badania 

technicznego i nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania w dowodzie rejestracyjnym. 

Z powodu braku aktualnych badań technicznych funkcjonariusze KM Policji w Zamościu 

zatrzymali: w 2014 r. 290 dowodów rejestracyjnych, w 2015 r. – 258, w styczniu i lutym 

2016 r. – 16 dowodów rejestracyjnych.  

W ww. okresie KM Policji w Zamościu nie prowadziła żadnego postępowania 

przygotowawczego dotyczącego poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, 

potwierdzenia wykonania badań technicznych przez osoby nieuprawnione lub posługiwania 

się fałszywymi pieczęciami SKP. Prowadzono dwa postępowania przygotowawcze 

dotyczące podrobienia daty badania technicznego samochodu, zarejestrowanego 

w Zamościu. 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu w ww. okresie nie prowadziła żadnych postępowań 

dotyczących czynów zabronionych związanych z badaniami technicznymi pojazdów. 

Natomiast Prokuratura Rejonowa w Zamościu prowadziła dwa postępowania w zakresie 

poświadczenia nieprawdy przez diagnostów. Jedno postępowanie dotyczyło diagnosty 

pracującego w SKP działającej poza miastem Zamość, drugie – dotyczące diagnosty 

zatrudnionego w SKP w Zamościu – zakończyło się wydaniem w 2014 r. postanowienia 

o umorzeniu dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.  

Z informacji udzielonych przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Zamościu wynika, 

że urząd ten nie miał możliwości powiązania zgłoszonych do legalizacji manometrów  

do opon pojazdów mechanicznych z konkretną SKP, gdyż przyrządy te zgłaszane były  

do legalizacji głównie przez firmy serwisujące sprzęt pomiarowy SKP. Niemniej w latach 

2014-2016 nie było przypadków negatywnych wyników badań tych urządzeń. 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD) w Lublinie poinformował,  

że w okresie objętym kontrolą nie stwierdził przypadków czynów niedozwolonych, 

związanych z badaniami technicznymi pojazdów. W ww. okresie inspektorzy WITD  

w Lublinie zatrzymali, z powodu złego stanu technicznego pojazdów, 46 dowodów 

rejestracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Zamość, w tym: 11 – z powodu nadmiernego 

zużycia bieżnika opon,  10 – z powodu wycieku płynów eksploatacyjnych, 9 – z powodu 

braku aktualnego badania technicznego, 5 – z powodu pękniętej szyby czołowej, 11 –  

z innych powodów.    

Z informacji Dyrektora Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Lublinie wynika,  

że urządzenia wykorzystywane w SKP na terenie Zamościa, podlegające dozorowi UDT, 

posiadały aktualne decyzje dopuszczające je do eksploatacji. Dwa stałe zbiorniki 

ciśnieniowe, których wynik badania w 2012 r. był negatywny, nie były użytkowane.  

(dowód: akta kontroli, str. 279-306) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość:  

W badanym okresie w Urzędzie nie dokonywano analiz przyczyn zatrzymania dowodów 

rejestracyjnych w szczególności z powodu złego stanu technicznego pojazdów, pomimo że 

od 2011 r. czterem pracownikom Wydziału EKiP przypisano obowiązek analizowania 

przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych z powodów technicznych i podejmowanie 

działań eliminujących nieprawidłowości. Obowiązek ten nie był wykonywany, mimo że  

w odpowiedzi53 na wystąpienie pokontrolne NIK z 2008 r.54, informując o realizacji 

                                                           
52 W tym zawarty jest czas na przekazanie go do Urzędu Miasta Zamość przez organ, który go zatrzymał. 

53 Pismo K.I.0910-4/08 z dnia 16.06.2008 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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wniosków, Prezydent Miasta Zamość zapewnił o bieżącym analizowaniu przyczyn 

zatrzymania dowodów rejestracyjnych i o tym, że podejmowane będą działania eliminujące 

ewentualne nieprawidłowości.    

(dowód: akta kontroli, str. 251-259, 265-273) 

Pracownicy Wydziału EKiP, którym ww. obowiązek zapisano w zakresach czynności 

wyjaśnili, że nikt od nich nie wymagał wykonywania takich analiz. 

Pracownik pełniący w badanym okresie funkcję dyrektora Wydziału EKiP, w złożonym 

wyjaśnieniu stwierdził, że ze względu na małą ilość zatrudnionych pracowników, w ramach 

„rozpisywania” korespondencji napływającej do Wydziału analizował przyczyny zatrzymania 

dowodów rejestracyjnych. Analiza miała na celu weryfikację przyczyn pod kątem spraw 

dotyczących dopuszczania pojazdów do ruchu, związanych z rejestracją pojazdów. Celem 

dokonania ewentualnej ponownej analizy, wszystkim inspektorom przypisał w zakresach 

czynności dokonywanie analiz przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych. Stwierdził, 

że szersza analiza związana z określaniem przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych 

nie była i nie jest możliwa ze względu na skomplikowane procedury rejestracji pojazdów 

oraz brak narzędzi informatycznych systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów niezbędnych 

do realizacji tego zagadnienia.  

Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie były przeprowadzane analizy przyczyn zatrzymania 

dowodów rejestracyjnych i nie sporządzano dokumentacji z tego zakresu. Były dyrektor 

Wydziału EKiP przypisał czterem pracownikom przeprowadzanie takich analiz. Jednak 

z uwagi na „obłożenie pracą”, ciągły kontakt z interesantami, realizacja tego zadania nie 

była egzekwowana.         

Skutkiem nieprowadzenia takich analiz był brak wiedzy pracowników Wydziału EKiP  

o jakości przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. Informacje te byłyby pomocne 

w okresowych kontrolach, przeprowadzanych w ramach nadzoru sprawowanego przez 

Prezydenta Miasta Zamość nad SKP, co przyczyniłoby się do eliminowania w ruchu 

drogowym niesprawnych pojazdów.    

(dowód: akta kontroli, str. 175, 237-250, 265-267, 340, 343, 344) 

Zarejestrowanie przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych pojazdów w chwili ich 

przyjmowania do Urzędu od organów kontroli ruchu drogowego, które je zatrzymały, będzie 

stanowić dla pracowników Wydziału EKiP bazę danych do okresowych analiz, których 

wyniki powinny być wykorzystywane w kontrolach przeprowadzanych w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Prezydenta Miasta Zamość nad SKP. Rozwiązanie to może 

skutecznie przyczynić się do ograniczania nierzetelnie wykonywanych badań, a tym samym 

do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skalę potencjalnych nieprawidłowości  

w przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów ilustrują przykłady podane w pkt 4.2 

wystąpienia pokontrolnego, ustalone na podstawie analizy 139 dowodów rejestracyjnych, 

stanowiących ok. 12% ogółu zatrzymanych w badanym okresie. Pozytywną rolę  

w eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów, których dowody rejestracyjne zostały 

zatrzymane i nie zostały przez dłuższy czas odebrane, odegrałaby też okresowa wymiana 

informacji z organami kontroli ruchu drogowego. Jak wynika z informacji Komendy Miejskiej 

Policji w Zamościu, udzielonej na podstawie danych dot. pojazdów55, których zatrzymane 

dowody rejestracyjne zdeponowane były w Urzędzie ponad rok czasu, 9 z 50 (18%) 

poddanych analizie pojazdów uczestniczyło w tym czasie w ruchu drogowym, co stwierdziła 

Policja w czasie kontroli drogowych,w tym przeprowadzanych (tego samego pojazdu) dwu 

lub trzykrotnie (po jednym przypadku), a w dwóch przypadkach – po spowodowaniu kolizji.      

                                                                                                                                                    
54 Wystąpienie pokontrolne LLU-41009-3-08 z dnia 29 maja 2008 r. z kontroli  „Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli 

pojazdów (SKP), które wykonywały badania techniczne pojazdów przed ich dopuszczeniem do ruchu drogowego  
w latach2006-2007.         
          
          
           

55 Informacja dotyczyła próby 50 pojazdów. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w zbadanym zakresie. Ocenę tę uzasadnia fakt niewykonywania przez pracowników 

obowiązków przypisanych im zakresach czynności, dotyczących dokonywania analiz 

przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodów technicznych  

i niepodejmowania działań eliminujących nieprawidłowości w tym zakresie. Osłabiało to 

skuteczność sprawowanego nadzoru oraz ograniczało możliwości eliminowania z ruchu 

drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, w tym z powodu nierzetelnie wykonanych 

badań technicznych w SKP. Nierzetelne było postępowanie byłego dyrektora Wydziału 

Komunikacji/EKiP, który nie egzekwował od podległych pracowników wykonywania 

powierzonych im w 2011 r. zadań. Nie wykonano tym samym w badanym okresie wniosku 

pokontrolnego NIK z 2008 roku, którego realizację zadeklarował Prezydent Miasta Zamość 

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.  

Zarówno niewykonywanie obowiązków przez pracowników Wydziału EKiP, określonych 

w ich zakresach czynności, jak i nieegzekwowanie ich wykonywania przez przełożonych 

świadczy, w ocenie NIK, o nieskutecznej i nieefektywnej kontroli zarządczej, której 

zapewnienie funkcjonowania, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych56 należy do obowiązków m.in. prezydenta miasta.  

O jej nieskuteczności świadczy również duża skala wydanych z naruszeniem przepisów 

prawa decyzji w sprawie uprawnień diagnosty, jak i nieprzeprowadzaniu w 2014 r. kontroli 

wykonywania w SKP badań technicznych pojazdów przez diagnostów mimo wcześniej 

wydanych zaleceń w tym zakresie w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego, 

przeprowadzonego w tym zakresie w 2014 r.  

5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania nadzoru 
nad SKP 

5.1. W obowiązujących, w okresie objętym kontrolą, regulaminach organizacyjnych 

Urzędu57 wskazano, że prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad badaniami 

technicznymi pojazdów należy do zakresu działania Wydziału EKiP.  

(dowód: akta kontroli, str. 307-319)   

5.2. Zadania wynikające z ustawy Prawo o rd. oraz ustawy o sdg w zakresie badań 

technicznych pojazdów powierzono dwóm pracownikom Wydziału EKiP. W zakresach 

czynności jednego z inspektorów określono, że do jego zadań należy m.in.: wydawanie 

zatrzymanych dowodów rejestracyjnych na podstawie stosownych dokumentów 

uzasadniających ich zwrot; analizowanie przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych 

z powodów technicznych i podejmowanie działań eliminujących nieprawidłowości w tym 

zakresie; kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego 

przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, narusza wymagania 

ochrony środowiska lub uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone 

zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy; dokonywanie 

kontroli działalności stacji kontroli pojazdów oraz przygotowanie zaleceń pokontrolnych; 

przygotowanie projektów planów kontroli wynikających z zakresu czynności. Drugiemu 

inspektorowi przypisano m.in.: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz 

cofaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów; 

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do przeprowadzania badań 

technicznych stacjom kontroli pojazdów i innych spraw związanych z tym zagadnieniem; 

dokonywanie kontroli działalności stacji kontroli pojazdów oraz przygotowywanie zaleceń 

pokontrolnych; prawidłowe prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 

decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów. 

(dowód: akta kontroli, str. 251-264) 

                                                           
56 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. 

   57 Załącznik do Zarządzenia nr 47/2013 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zadania 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość; Załącznik do Zarządzenia nr 15/2016 Prezydenta Miasta Zamościa z 
dnia  
12 stycznia 2016 r. w sprawie zadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość. 

Ocena cząstkowa 
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5.3. W Urzędzie nie zostały ustanowione i nie funkcjonowały procedury określające sposób 

postępowania w przypadkach: wpisu i prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących 

stację kontroli pojazdów, nadawania uprawnień diagnostom, planowania i wykonywania 

czynności kontrolnych w SKP oraz sposobu ich dokumentowania, działań pokontrolnych, 

w tym w zakresie wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności oraz cofnięcia 

uprawnień diagnoście, postępowania z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi.  

Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie było konieczności spisywania określonych procedur, 

ponieważ przyjęte zasady postępowania w Wydziale EKiP – tj. prowadzone rejestry SKP, 

zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wprowadzanie do systemu CEPiK przyczyn 

zatrzymania dowodów rejestracyjnych, sporządzane plany kontroli – na bieżąco 

weryfikowały działania w powyższym zakresie.  

(dowód: akta kontroli, str. 339, 342) 

5.4. Zadania kontrolne w SKP wykonywało dwóch pracowników Wydziału EKiP. Jeden 

pracownik posiadał wykształcenie średnie techniczne w zakresie uprawy roślin i hodowli 

zwierząt, drugi ukończył Akademię Górniczo–Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn 

Górniczych i Hutniczych w specjalności konstruktor urządzeń wiertniczych i górniczych. 

Osoby te nie posiadały uprawnień diagnosty, nie ukończyły kursu dla kandydatów  

na diagnostów i nie posiadały praktyki zawodowej na stanowisku naprawy lub obsługi 

pojazdów mechanicznych. Pierwszy pracownik w 2009 r. uczestniczył w trzydniowej 

konferencji szkoleniowej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury pt. „Badania 

techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów”. Drugi ukończył w 2010 r. 

czterodniowe szkolenie pt. „Realizacja uprawnień nadzorczych starostów wobec stacji 

kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców”.  

 (dowód: akta kontroli, str. 320-324) 

5.5. Po 2010 r. (do zakończenia kontroli NIK) pracownicy wykonujący zadania kontrolne  

w SKP nie uczestniczyli w szkoleniach związanych z badaniami technicznymi pojazdów. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że osoba sprawująca do kwietnia 2015 r. funkcję dyrektora 

Wydziału EKiP nie wnioskowała o skierowanie pracownika merytorycznie sprawującego 

nadzór nad SKP na szkolenia z tego zakresu. We wrześniu 2015 r. do rocznego planu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu na rok 2016 zostało 

zgłoszonych dwóch pracowników, którym w zakresach czynności powierzono te zadania.    

(dowód: akta kontroli, str. 322,  339, 342) 

5.6. Do obowiązków Wydziału EKiP należało skontrolowanie w ciągu roku: 12 SKP,  

13 ośrodków szkolenia kierowców, 20 przedsiębiorców posiadających licencję  

na zarobkowy przewóz osób taksówką, 29 przedsiębiorców posiadających licencję  

na zarobkowy przewóz osób i rzeczy (zezwolenia na wykonywanie przewoźnika 

drogowego, pośrednictwa przewozu rzeczy). Zgodnie z zakresami czynności kontrole ww. 

podmiotów przeprowadzało czterech pracowników Wydziału. Ośrodki szkolenia kierowców 

kontrolowało dwóch pracowników, przedsiębiorców posiadających licencję na zarobkowy 

przewóz osób taksówką kontrolował jeden pracownik (który kontrolował także ośrodki 

szkolenia kierowców), przedsiębiorców posiadających licencję na zarobkowy przewóz osób 

i rzeczy – jeden pracownik (który od 1.05.2015 r. kontrolował również SKP).         

W okresie objętym kontrolą (do dnia 30.04.2015 r.) kontrole stacji kontroli pojazdów 

przeprowadzał jeden pracownik Wydziału EKiP, a od 1.05.2015 r. – dwóch pracowników.  

Jednemu z tych pracowników przypisano w zakresie czynności również kontrole 

przedsiębiorców posiadających licencję na zarobkowy przewóz osób i rzeczy.    

 (dowód: akta kontroli, str. 251-264, 325) 

5.7. W badanym okresie (do 29 lutego 2016 r.) Prezydent Zamościa nie skorzystał  

z możliwości powierzenia, w drodze porozumienia, czynności kontrolnych SKP dyrektorowi 

TDT.   
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Prezydent Miasta wyjaśnił, że w latach 2014-2015 nie rozważano możliwości 

powierzenia dyrektorowi TDT przeprowadzania kontroli SKP, ponieważ dyrektor Wydziału 

EKiP nie zgłaszał konieczności zawarcia takiego porozumienia.  

(dowód: akta kontroli, str. 339-340, 342) 

5.8-9. W Urzędzie funkcjonował Zespół Kontroli Finansowej i Audytu, który w badanym 

okresie przeprowadził w Wydziale EKiP jeden audyt związany z tematyką kontroli NIK.  

W 2014 r. sprawdzono „Wydawanie i cofanie uprawnień dla SKP oraz przeprowadzanie 

kontroli w SKP w zakresie zgodności z wymogami i prawidłowości wykonywanych badań 

technicznych pojazdów”. W wyniku audytu wewnętrznego, zakończonego w listopadzie 

2014 r. stwierdzono, że w 2013 r. w żadnej z kontrolowanych stacji nie sprawdzono 

prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Zdaniem audytora 

nieprawidłowość wynikała z braku właściwego nadzoru nad realizacją obowiązków,  

a nieprzeprowadzanie kontroli prawidłowości wykonywania przez diagnostów badań 

technicznych pojazdów mogło skutkować niewłaściwym lub niepełnym wykonaniem badań 

przez diagnostów i w konsekwencji dopuszczeniem do ruchu pojazdów stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecono podjęcie działań pozwalających 

potwierdzenie właściwego wykonywania badań przez diagnostów, np. podjęcie 

dodatkowych kontroli w tym zakresie. W odpowiedzi na zalecenia, pismem z dnia 

20.11.2014 r., dyrektor Wydziału stwierdził, że kontrole wszystkich stacji przeprowadzane 

będą łącznie z oceną prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.    

W toku niniejszej kontroli NIK ustalono, że pomimo zaleceń pokontrolnych audytu 

wewnętrznego, w 2014 r. w siedmiu SKP nie skontrolowano prawidłowości wykonywania 

badań technicznych pojazdów.   

(dowód: akta kontroli, str. 326-338) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

Uwaga NIK dotyczy niekierowania przez ponad pięć lat na szkolenia specjalistyczne 

pracowników, którym powierzono obowiązki związane z wykonywaniem nadzoru nad SKP, 

pomimo złożonego zakresu kontroli SKP (obejmującego ocenę spełnienia wymogów 

formalnych, wyposażenia i warunków lokalowych, jak i prawidłowości przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów), a także zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywie działalność w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli58, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

2. Wydawanie uprawnień diagnosty wyłącznie osobom, które w sposób niebudzący 

wątpliwości udokumentowały posiadane wykształcenie i odbycie wymaganej przepisami 

prawa praktyki.  

3. Rozważenie wznowienia postępowania w sprawie wydania uprawnień diagnosty  

nr LZ/D/0028.   

4. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli każdej SKP w pełnym zakresie, 

wynikającym z art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa o rd. 

5. Bieżące analizowanie przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych z powodów 

technicznych i podejmowanie działań eliminujących nieprawidłowości w tym zakresie. 

                                                           
58 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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6. Poinformowanie Izby o podjętych działaniach, w związku z nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w toku kontroli przeprowadzonej przez TDT, wspólnie z pracownikami 

Wydziału EKiP, w SKP nr LZ/006/P. 

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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w 

terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury 

NIK  

w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 

informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 

zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia    02     maja 2016 r. 
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