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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą  Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016 (do 31 marca 2016 r.). Badaniem objęto 

dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do rejestru działalności regulowanej 

stacji kontroli pojazdów (SKP), wykonujących w ww. okresie badania techniczne 

pojazdów, a także dokumentację stanowiącą podstawę wydania uprawnień 

zatrudnionym w SKP diagnostom. Badaniom zostały poddane dokumenty niezbędne 

do ustalenia daty ostatniej kontroli SKP w przypadkach stwierdzenia ich 

nieprzeprowadzania w ww. okresie. Za okres od 2010 r. do 29.02.2016 r. zebrane 

zostały informacje dotyczące przesłanych Staroście zatrzymanych przez organy 

kontroli ruchu drogowego i diagnostów dowodów rejestracyjnych pojazdów. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98529 z dnia 4.02.2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 

zwane dalej „Starostwem”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marian Tokarski jest Starostą biłgorajskim od 27.11.2010 r. („Starosta”). 

 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działania Starosty jako organu 

dopuszczającego pojazdy do ruchu drogowego. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: 

 nieprzeprowadzaniu, w ramach sprawowanego nadzoru, kontroli w 2014 r. 

w żadnej z 21 funkcjonujących w Powiecie biłgorajskim SKP oraz w dwóch 

SKP2 w 2015 r., co naruszało przepis art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym3, zwanej dalej „ustawą Prawo  

o rd”. Ponadto w 21 przypadkach,  spośród 23 SKP, nie zachowano 

wymaganego terminu (co najmniej raz w roku) przeprowadzenia kontroli.  

Odnotowano m.in., że okres pomiędzy kontrolą w SKP przeprowadzoną  

                                                        
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
2 Uruchomione w 2015 r. 
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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w 2015 r. i poprzednią kontrolą wynosił: 14 lat (LBL/001), 12 lat (LBL/006/P),  

11 lat (LBL/015/P), 5 lat (LBL/015/P); 

 niepełnym zakresie kontroli przeprowadzonych w 2015 r. we wszystkich 

podlegających tej kontroli SKP (21), tj. bez wykonywania badań technicznych 

pojazdów , co stanowiło naruszenie art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo  

o rd. Ponadto protokoły kontroli trzech SKP (LBL/007/P, LBL/011/P, LBL/014) 

nie wskazywały niektórych nieprawidłowości i uchybień,  ujawnionych przez 

inspektora TDT przeprowadzającego kontrole wspólnie z pracownikiem 

Starostwa w tych stacjach w marcu 2016 r. cztery miesiące później; 

 nierzetelnej weryfikacji wniosków o wpis (cztery przypadki) do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących SKP (dalej: rejestr), które nie spełniały 

wymogów art. 83a ust. 3 pkt 2 i pkt 5 ustawy Prawo o rd., gdyż nie zawierały 

danych, określonych tymi przepisami, co skutkowało dokonaniem wpisów  

na podstawie niekompletnych danych; 

 dopuszczeniu do prowadzenia działalności regulowanej (od 28.09.2011 r.) 

przez przedsiębiorcę prowadzącego SKP (LBL/011/P), który nie posiadał decyzji 

poświadczającej zgodność warunków lokalowych i wyposażenia (dalej: 

poświadczenie TDT4) z określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu  

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

w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów5, 

wydanej dla niego przez dyrektora TDT  ”; 

 niepodejmowaniu działań w celu bieżącej aktualizacji rejestru (21 przypadków) 

oraz wydaniu przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do rejestru, pomimo 

niedokonania tego wpisu; 

 nieterminowym, tj. z naruszeniem art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej6 (dalej: ustawa o SDG),  dokonywaniu 

wpisu do rejestru i niedokonywaniu aktualizacji bez zbędnej zwłoki; 

 wydaniu uprawnień diagnosty siedmiu osobom, pomimo braku rzetelnego 

udokumentowania spełnienia wymogów § 2 rozporządzenia Ministra 

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

w stosunku do diagnostów, zwanego dalej „rozporządzeniem z 2004 r.  

o diagnostach”7;  

 niedostatecznym nadzorze nad SKP, w szczególności w okresach, kiedy 

stacjom mijał termin ważności poświadczeń TDT oraz legalizacji urządzeń i 

sprzętu, skutkiem czego było dopuszczenie do wykonywania badań bez ważnej 

legalizacji. 

 

 

 

 

                                                        
4 TDT – Transportowy Dozór Techniczny. 
5 Dz. U. Nr 40, poz. 275. 
6 Dz. U. z 2005 r. poz. 584, ze zm. 
7 Dz. U. Nr 246 poz. 2469, ze zm. 
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1. Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz prowadzenie akt 
rejestrowych  

1.1. Według stanu na dzień 31.01.2016 r. na terenie Powiatu biłgorajskiego działały 

22 stacje kontroli pojazdów oraz jedna stacja podstawowa, która zawiesiła 

działalność 24.12.2015 r. Dziewięć z nich posiadało uprawnienia stacji okręgowej 

i 13 stacji uprawnienia stacji podstawowej. Od 1.01.2005 r. do 31.01.2016 r. 

zarejestrowano 9 stacji (w tym 5 okręgowych) na podstawie złożonych  wniosków8, 

do których załączono oświadczenia, stosownie do wymogów art. 83 a ust. 4 ustawy 

Prawo o rd. Cztery wnioski9 nie zawierały kompletnych danych (zostały 

wyszczególnione w pkt 1 części dotyczącej nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 79-105, 141-149, 267-315) 

1.2. Wnioski o wpis do rejestru, lub o zmianę wpisu, były podpisane przez 

uprawnione osoby. Według wyjaśnień zastępcy kierownika WKiD”) weryfikacja 

wniosku przedsiębiorcy starającego się o wpis do rejestru, prowadzonego przez 

Starostę Biłgorajskiego, polegała na wstępie (przy przyjmowaniu wniosku)  

na sprawdzeniu tożsamości przedsiębiorcy przez okazanie dowodu osobistego 

oraz porównaniu danych osobowych zawartych we wniosku i oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy Prawo o rd, co pozwalało jednoznacznie 

stwierdzić, że wniosek wraz z oświadczeniem złożył i podpisał osobiście 

przedsiębiorca,  

czyli osoba uprawniona.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 106-108, 150-315) 

1.3. W okresie od 23.09.2009 r. do 22.09.2015 r.10 nie wystąpiły przypadki wpisania 

do rejestru podmiotu nieposiadającego statusu przedsiębiorcy11. Jednak 

funkcjonowały dwie podstawowe SKP nieposiadające statusu przedsiębiorcy:  

SKP o numerze LBL/006/P, wpisana do rejestru 27.12.2004 r. oraz SKP o numerze 

LBL/002/P, wpisana do rejestru 22.12.2004 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 81, 84, 141-149, 160-170, 179-182) 

1.4. W jednym przypadku, spośród 23 analizowanych SKP stwierdzono, że Starosta 

w dniu 28.09.2011 r. potwierdził dokonanie wpisu12 do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów na podstawie wniosku z 28.09.2011  r. (data 

wpływu), złożonego przez przedsiębiorcę, który nie posiadał wystawionego na 

swoje nazwisko lub swoją firmę poświadczenia TDT. Mimo wydania zaświadczenia  

o dokonaniu wpisu do rejestru, pracownik Starostwa tego nie dokonał. Szczegóły  

                                                        
8 Na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie 

wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli 

pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264). 
9 Stacja LBL/019 - wniosek z 28.12.2010 r., stacja LBL/021 – wniosek z 8.02.2012 r., stacja LBL/024 – wniosek z 8.01.2010 r., 

stacja LBL/025/P – wniosek z 11.06.2015 r.  
10 Możliwość prowadzenia SKP przez podmioty niebędące przedsiębiorcami nastąpiła od 23.09.2015 r. w związku  

z nowelizacją ustawy Prawo o rd
 
(art. 83 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 

2015  

poz. 1326), zmieniającą niniejszą ustawę z dniem 23.09.2015 r.  
11 W rozumieniu ustawy o SDG. 
12 Zaświadczenie nr KD.5420.9.2011 z dnia 28.09.2011 r.  

Opis stanu 

faktycznego 
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w tym zakresie podano w opisie stwierdzonych nieprawidłowości, na końcu tego 

rozdziału. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 89, 141-149, 207-229) 

1.5. Do dnia zakończenia kontroli NIK nie odnotowano przypadku wydania przez 

Starostę decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli 

pojazdów. Nie opracowano i nie wdrożono procedur uniemożliwiających dokonanie 

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

Starosta wyjaśnił, że „wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie przepisów art. 

83a ustawy Prawo o rd. W Starostwie nie jest stosowana procedura sprawdzania 

przesłanek wynikających z art. 68 ustawy o SDG zarówno dla przedsiębiorców  

z terenu powiatu biłgorajskiego jak i przedsiębiorców mających siedzibę na terenie 

innego powiatu. Ponadto nie było przypadków, aby takie zapytanie zostało 

skierowane do Starosty biłgorajskiego w sytuacji, gdy przedsiębiorca mający 

siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego złożył wniosek o wpis do rejestru 

prowadzonego przez innego starostę”. Ponadto Starosta wyjaśnił, że „każdy 

przedsiębiorca, podejmując działalność gospodarczą, ma obowiązek złożyć 

wniosek o wpis do CEIDG13, albo o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS14. Dane  

i informacje zawarte zarówno w CEIDG, jak i KRS, są jawne. Sprawdzając wpisy  

do wymienionych rejestrów, uzyskujemy informację o przedsiębiorcy, nazwie jego 

firmy, numerze REGON i NIP, siedzibie, dacie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, kodach PKD15 prowadzonej działalności oraz informacje o zakazie 

wykonywania działalności, informacje dotyczące upadłości, postępowania 

naprawczego oraz informacje o ustanowieniu pełnomocnika.” 

 (dowód: akta kontroli  tom I str. 106-108, 632-633) 

1.6. W Starostwie, dokonując wpisu do rejestru, sprawdzano lokalizację 

wnioskowanej stacji kontroli pojazdów. Przez Starostę biłgorajskiego był 

przyjmowany i rozpatrywany tylko wniosek dla SKP zlokalizowanej w granicach 

administracyjnych Powiatu biłgorajskiego. Na terenie Powiatu biłgorajskiego 

prowadzone są wyłącznie SKP wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę 

biłgorajskiego, w tym dwie (LBL/012 i LBL/014) - prowadzone przez 

przedsiębiorców mających siedzibę główną firmy na terenie innego powiatu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 90-91, 106-109, 141-149, 230, 245) 

1.7. Starosta biłgorajski od 1.01.2005 r. do 31.01.2016 r. dokonał 9 wpisów  

do rejestru i wydał 9 zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do tego 

rejestru. W ośmiu przypadkach, spośród dziewięciu, wpisu dokonano w terminie  

do 7 dni. W jednym przypadku, przedsiębiorcy prowadzącemu SKP o numerze 

LBL/025/P, zaświadczenie16 potwierdzające dokonanie wpisu do rejestru wydano  

po 20 dniach od złożenia wniosku.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 94-102, 141-149, 267-315) 

                                                        
13 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
14 Krajowy Rejestr Sądowy. 
15 Polska Klasyfikacja Działalności. 
16 Nr KD.5420.2.2015 r. z dnia 1.07.2015 r.  
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1.8. Starostwo prowadziło rejestr w wersji papierowej, który zawierał pozycje: 

nazwę firmy przedsiębiorcy, numer w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, 

numer NIP, siedzibę przedsiębiorcy, adres SKP, zakres badań, imiona i nazwiska 

zatrudnionych diagnostów oraz numery ich uprawnień. Rejestr nie zawierał kolumn 

daty wpisu przedsiębiorcy do rejestru oraz daty wykreślenia przedsiębiorcy  

z rejestru. W związku z powyższym  za datę dokonania wpisu w rejestrze przyjęto 

datę wydania przez Starostę zaświadczenia o dokonaniu wpisu. Oprócz  

ww. rejestru, dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, prowadzono akta 

rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu 

oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 79-102, 207-229, 632-633) 

1.9. Starostwo w 10 przypadkach nie zaktualizowało danych w rejestrze w związku  

z upływem, z dniem 31.12.2015 r., ustawowego17 terminu możliwości wykonywania 

niektórych badań z zakresu okręgowej SKP przez podstawowe SKP. 

Zaświadczenia wydano w terminie od 1 do 13 dni od daty złożenia wniosku, w tym 8 

zaświadczeń wydano w 2015 r., a dwa w 2016 r. Stacja LBL/002/P od 1 do 8 

stycznia 2016 r., tj. do czasu aktualizacji wpisu w rejestrze, nie wykonywała badań 

(zawiesiła działalność), stacja LBL/011/P od 1 do 21 stycznia 2016 r. zawiesiła 

działalność na okres do uzyskania pozwolenia TDT. Szczegółowe dane odnośnie 

wykonywania badań technicznych pojazdów w okresie zawieszenia działalności 

przez LBL/002/P oraz LBL/011/P i przekazania pieczęci do depozytu opisano w 

punkcie 3.4. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 79-102, 141-149, 160-170, 207-229) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nierzetelnie rozpatrywano wnioski przedsiębiorców ubiegających się o wpis  

do rejestru, ponieważ w czterech przypadkach (na dziewięć) wnioski 

przedsiębiorców nie spełniały wymogów, określonych przepisami art. 83a ust. 3  

pkt 2 i pkt 5 ustawy Prawo o rd., We wnioskach nie podano numeru przedsiębiorcy 

w  KRS, albo w CEIDG. Dotyczyło to stacji: LBL/019 - wniosek z 28.12.2010 r., 

odpowiednio: LBL/021 – 8.02.2012 r., LBL/024 - 8.01.2010 r., LBL/025/P -

11.06.2015 r. W jednym wniosku, wbrew wymogom  art. 83a ust. 3 pkt 5  

ww. ustawy, nie określono zakresu prowadzonych badań (LBL/021).  

 Nie wzywając wnioskodawców do uzupełnienia wniosków, wbrew 

postanowie-niom art. 67 ust. 2 ustawy o SDG, dokonano wpisu w rejestrze, 

przedsiębiorców którzy prowadzili ww. SKP, mimo że ich wnioski nie spełniały 

wymogów określonych przepisami ustawy Prawo o rd. 

Zastępca kierownika WKiD wyjaśnił: We wnioskach dot. stacji LBL/019, LBL/024  

i LBL/025, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru w ewidencji działalności 

gospodarczej, wnioskodawca nie dokonał wpisu, jednak do wniosku był załączony 

wydruk z CEIDG. Przed przystąpieniem do sporządzenia zaświadczenia 

                                                        
17 Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 97, 

poz. 802), zwany dalej „art. 5 ust. 3 o zmianie ustawy Prawo o rd”. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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potwierdzającego wpis do rejestru dokonał wglądu do rejestru CEIDG celem 

weryfikacji i sprawdzenia aktualności danych przedsiębiorcy. W przypadku wniosku 

dot. stacji LBL/021 wnioskodawca nie dokonał wpisu numeru działalności 

gospodarczej, lecz do wniosku załączono zaświadczenia o zmianie wpisu  

do ewidencji działalności gospodarczej z 15.09.2011 r. We wniosku dotyczącym 

stacji LBL/021 nie wpisano w odpowiednim wierszu rodzaju SKP, ale poniżej tego 

wiersza, podając adres stacji, zapisano, iż jest to Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów w Biłgoraju.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 113-120, 280-285, 291-295, 306-315) 

2. Z naruszeniem art. 65 ust. 5 ustawy o SDG postąpiono przy rejestracji 

działalności przedsiębiorcy prowadzącego SKP nr LBL/011/P, wydając mu 

zaświadczenie o wpisie do rejestru nie dokonując faktycznie tego wpisu. W dniu 

29.09.2011 r. zaświadczenie o wpisie wydał kierownik WKiD, działający  

z upoważnienia Starosty. Zaświadczenie to wydano mimo nieposiadania przez 

przedsiębiorcę imiennego (wystawionego na niego, lub na firmę) poświadczenia 

TDT, wymaganego  art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o rd, jako jeden z ustawowych 

warunków prowadzenia SKP.  Załączone do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru 

poświadczenie TDT-P-191/11 z dnia 10.01.2011 r., ważne do dnia 31.12.2015 r., 

wystawione było na innego przedsiębiorcę. Ponadto faktura VAT nr 30/2011 z dnia 

27.09.2011 r. na kwotę 24.850 zł za zakup urządzeń diagnostycznych wraz  

z załączonym wykazem nie jest dokumentem, który potwierdziłby, że stacja 

posiadała właściwe i kompletne wyposażenie kontrolno-pomiarowe, o którym mowa 

w art. 83 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo o rd. W okresie od 28.09.2011 r.  

do 31.12.2015 r. w stacji tej wykonano 9.156 badań. Wykreślenie z rejestru SKP 

(LBL/011/P), należącej uprzednio do innego przedsiębiorcy, miało miejsce 

dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 15.03.2016 r. i w tym samym dniu,  

po uzyskaniu poświadczenia TDT18, wpisano do rejestru stację (LBL/011/P) 

należącą do przedsiębiorcy, który był jej nabywcą.  

Starosta wyjaśnił, że organ, analizując dołączoną do wniosku dokumentację 

przyjął, że poprzedni właściciel stacji, darując nieruchomości objęte umową 

darowizny z 22.12.2009 r., darował również wszelkie składniki majątkowe 

stanowiące wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Wobec tego przyjęto, iż nie ma 

konieczności uzyskania poświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt. 5 

ustawy Prawo o rd, gdyż nie uległ zmianie stan faktyczny, który byłby podstawą  

do żądania nowego poświadczenia TDT. Uległ zmianie jedynie stan prawny, który  

w żaden sposób nie wpłynął na wyposażenie, ani sprawność urządzeń kontrolno-

pomiarowych, stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego w SKP.  

W art. 83 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy ustawodawca nie posługuje się pojęciem 

poświadczenia imiennego, a jedynie wskazuje na konieczność posiadania 

poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami 

odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań, wpisanego do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Decyzja nr TDT-P-191/11 

z dnia 10.01.2011 r., wydana na wniosek poprzedniego właściciela stacji, 

                                                        
18 Decyzja Nr TDT-P-136/16 z dnia 21.01.2016 r.  
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zachowała swoją aktualność również po zmianie właściciela nieruchomości, na 

której jest ulokowana stacja kontroli pojazdów, bowiem nie dotyczy ona właściwośc i 

osobistych prowadzącego SKP, a wyposażenia stacji kontroli pojazdów. Organ, 

rozpatrując wniosek o wpis do rejestru, złożony przez nabywcę stacji, posiłkował się 

opinią prawną z dnia 12.04.2005 r. znak 16/01/04/2005, publikowaną na stronie 

internetowej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 89, 121-128, 207-229) 

3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP był prowadzony nierzetelnie. 

Stwierdzono, że dane w rejestrze 21 z 23 SKP były nieaktualne, niekompletne  

lub nie zamieszczono ich w ogóle. Do rejestru nie wpisano 10 zmian w zakresie 

uprawnień SKP do wykonywania badań technicznych pojazdów19, w przypadku  

16 stacji nie zaktualizowano wykazu zatrudnionych w nich diagnostów, w czterech 

przypadkach nie wpisano adresów stacji kontroli pojazdów, a w jednym - numeru 

NIP.  

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o SDG, rejestr działalności regulowanej jest 

jawny  i każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem 

organu, który prowadzi rejestr, natomiast do akt rejestrowych, o których jest mowa  

w cytowanym wyjaśnieniu, mają dostęp jedynie pracownicy Starostwa. Dane 

odnośnie stacji LBL/011/P uzupełniono w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 79-102, 207-229, 332-338, 632-633, t. II str. 254-257) 

4. Nieterminowo, z naruszeniem art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

ustawy o SDG,  dokonywano wpisów do rejestru i nie dokonywano aktualizacji bez 

zbędnej zwłoki. Stwierdzono pięć przypadków, na dziewięć dokonanych wpisów, 

przekroczenia 7-dniowego terminu wpisu przedsiębiorcy do rejestru przez Starostę  

od daty złożenia wniosku. Cztery wnioski20  dotyczyły zmiany danych w rejestrze  

z powodu utraty z dniem 31.12.2015 r. możliwości wykonywania niektórych badań 

przez SKP, w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy Prawo o rd,  a jeden 

wniosek (stacja LBL/025/P) – wpisu do rejestru, dokonanego po upływie 20 dni  

od złożenia wniosku. Starosta wyjaśnił, że opóźnienie w wydaniu zaświadczenia 

potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP 

spowodowane było: w przypadku stacji LBL/008/P – brakami kadrowymi (zwolnienia 

lekarskie); LBL/001/P – ustną prośbą przedsiębiorcy o przedłużenie terminu wydania 

zaświadczenia  

z powodu konieczności zmiany szyldów stacji; LBL/002/P – niekompletnością 

wniosku (brakiem decyzji TDT); LBL/006/P - do chwili wydania nowego 

zaświadczenia stacja mogła wykonywać badania na podstawie posiadanego 

zaświadczenia, ważnego do 31.12.2015 r. Ponadto Starosta wyjaśnił, że uchybienie 

terminu (stacja LBL/025/P) nastąpiło z winy zastępcy kierownika WKiD. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 113-120, 141-149, 189-191, 150-154, 160-164,  

179-182, 311-315) 

                                                        
19 Zaświadczeń wydanych przez Starostę Biłgorajskiego, potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru. 

20 Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydano w przypadku stacji: LBL/008/P po 23 dniach od dnia złożenia wniosku 

(9.11.2015 r.) – wydano je 2.12.2015 r., stacji LBL/001/P po 13 dniach (złożono wniosek 16.12.2015 r., wydano zaświadczenie 

29.12.2015 r.) oraz w przypadku dwóch stacji po 8 dniach od złożenia wniosku: dotyczy to stacji LBL/002/P (wniosek złożono 

31.12.2015 r., zaświadczenie wydano 8.01.2016 r.) oraz stacji LBL/006/P (odpowiednio 21.12.2015 r. i 29.12.2015 r.). 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie21 działalność kontrolowanej jednostki  

w zbadanym obszarze. 

 

 

 

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

2.1. W Starostwie nie był prowadzony rejestr decyzji administracyjnych dotyczących 

wydania, cofnięcia, uzupełnienia oraz odmowy wydania uprawnień do prowadzenia 

badań technicznych pojazdów. Zastępca kierownika WKiD prowadził w badanym 

okresie teczki spraw dot. wydawania i cofania uprawnień dla diagnostów, 

zawierające m.in. wnioski o wydanie uprawnień dla diagnosty oraz gromadził pisma 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (LUW) i poszczególnych starostw  

o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień diagnostom, korespondencję z Policją  

lub Prokuraturą w sprawie prowadzonych śledztw dot. diagnostów. Ponadto 

prowadzone były oddzielne akta osobowe dla poszczególnych diagnostów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 316-331) 

2.2.-2.3. W okresie od października 2005 r. do czasu zakończenia kontroli NIK  

26 osób otrzymało uprawnienia diagnosty na podstawie decyzji podpisanej przez 

Starostę, Wicestarostów lub Kierownika WKiD, posiadających upoważnienie 

Starosty do wykonywania takich czynności. Przygotowaniem 26 analizowanych 

decyzji nadających uprawnienia diagnostom oraz weryfikowaniem kompletności 

wymaganych dokumentów zajmował się zastępca kierownika WKiD. Starosta 

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

sprawowany przez: etatowego Członka Zarządu, kierownika WKiD, Zespół Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej oraz Sekretarza Powiatu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 339-348, tom II str. 240-244) 

2.4. WKiD dla każdego diagnosty, któremu Starosta nadał uprawnienia  

do wykonywania badań technicznych pojazdów, prowadził oddzielne akta spraw, 

które zawierały: zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, odpisy świadectw 

ukończenia szkoły średniej oraz uprawnienia wydane diagnostom wraz z nadanymi 

numerami identyfikacyjnymi. Analizowanych 26 decyzji o wydaniu diagnostom 

uprawnień do wykonywania badań technicznych wydano na podstawie art. 84 ust. 2 

ustawy Prawo o rd, z tego 25 decyzji wydano w okresie obowiązywania wymagań 

dotyczących wykształcenia i praktyki, określonych w rozporządzeniu z 2004  r.  

o diagnostach22. Jedną decyzję wydano po 9.08.2014 r., według wymogów art. 84 

ust. 2b ustawy Prawo o rd, kiedy nastąpiła zmiana przepisów dot. praktyki23. 

Analizowani diagności spełniali wymogi w zakresie wykształcenia, w tym 25 - § 2 

rozporządzenia z 2004 r. o diagnostach, a jeden - art. 84 ust. 2b ustawy Prawo o rd. 

                                                        
21 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
22 Uchylone z dniem 10 sierpnia 2014 r. 

23 Art. 84 ust. 2b – 2e ustawy Prawo o rd. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Wszyscy badani diagności przedłożyli w Starostwie dokumenty potwierdzające 

ukończenie szkolenia według programu ustalonego w załączniku  

nr 1 do rozporządzenia z 2004 r. o diagnostach oraz dokumenty potwierdzające 

zdanie egzaminu kwalifikacyjnego. Na 26 wydanych uprawnień stwierdzono brak 

poświadczenia za zgodność z oryginałem 13 świadectw potwierdzających 

wykształcenie, 12 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla diagnostów oraz  

12 zaświadczeń potwierdzających zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 342-371) 

2.5. W jednym przypadku Starosta wydał diagnoście posiadającemu uprawnienia  

nr LBL/D/0009 decyzję (29.12.2015 r.) dotyczącą rozszerzenia uprawnień  

w zakresie wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów, wykazanych  

w punkcie 2 i 5 załącznika nr 6 do rozporządzenia z 2004 r. o diagnostach. 

Diagnosta ten od 23 grudnia 2004 r. posiadał uprawnienia do wykonywania 

okresowych badań technicznych, określonych w punkcie 1, 3 i 4 ww. przepisu.  

Do wniosku załączono dwa zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w 2013  r. 

według programu ustalonego w części II i V załącznika nr 1 do rozporządzenia z 

2004 r.  

o diagnostach oraz zaświadczenie, wydane w dniu 3.04.2014 r. przez TDT, 

potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 129-136) 

2.6. Analiza 26 decyzji o nadaniu diagnostom uprawnień do wykonywania badań 

technicznych wykazała, że zakres uprawnień nadanych przez Starostę 

Biłgorajskiego był zgodny z zakresem odbytych szkoleń i zakresem uprawnień 

poddanych ocenie podczas egzaminu kwalifikacyjnego.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 229-232 ) 

2.7. Starosta wyjaśnił, że o fakcie utraty uprawnień przez diagnostę, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień, właściwy starosta lub prezydent miasta 

zawiadamia wszystkie urzędy wojewódzkie w kraju, które następnie przesyłają tę 

informację do starostów i prezydentów miast na terenie województwa. Pisma z ww. 

informacją są przesyłane do Starostwa przez LUW lub przez starostów  

i prezydentów miast z terenu województwa lubelskiego. Pisma te są dekretowane  

do WKiD, gdzie są wykorzystywane do sprawdzenia informacji o diagnostach, 

którym cofnięto uprawnienia wydane przez innych starostów. Od 2000 r.  

nie stwierdzono, aby wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty złożyła osoba, 

której zostały wcześniej wydane uprawnienia przez innego starostę i cofnięte na 

okres  

5 lat. Starostwo za lata 2011-2016 (końca lutego) posiadało 9 informacji z LUW  

o uprawnieniach cofniętych diagnostom z terenu kraju, w tym: w 2011 r.- 3, 2012 r. - 

2, 2013 r. - 1, 2016 r. (do końca lutego) – 3, ponadto z 2011 r. dwie informacje  

ze Starostwa Powiatowego w Lublinie i w Krasnymstawie oraz jedna z 2012 r.  

z Urzędu Miasta Chełm. Wśród osób wymienionych w tych informacjach, którym 

cofnięto uprawnienia, nie było diagnostów, którym Starosta nadał uprawnienia  

do wykonywania badań pojazdów. W badanym okresie Starosta nie występował  
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do starostów powiatów sąsiadujących o przekazywanie informacji o cofnięciu 

uprawnień diagnostom z terenu tych powiatów.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 121-125, 502-523) 

2.8. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, działający z upoważnienia 

Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju, poinformował kontrolera NIK, że 

funkcjonariusze Policji prowadzący kontrole drogowe mają dostęp do Centralnej 

Ewidencji Pojazdów (CEP) w celu potwierdzenia danych świadczących o 

przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdu. W latach 2014-2016 (do 

końca lutego) podczas kontroli drogowych nie ujawniono przypadków sfałszowania 

potwierdzenia wykonania badań technicznych pojazdu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 526-529) 

2.9. W okresie od 2004 r. do 2016 r. (do końca lutego) odnotowano 13 przypadków 

złożenia przez przedsiębiorców prowadzących SKP na terenie Powiatu 

biłgorajskiego wniosków o zatrudnienie diagnostów, którym uprawnienia wydał inny 

starosta niż Starosta biłgorajski. W każdym przypadku Starosta biłgorajski zachował 

dotychczasowy numer uprawnień diagnosty. W złożonych wyjaśnieniach Starosta 

potwierdził, że nie było przypadków zmian numerów uprawnień diagnostów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 121-125, 538) 

2.10. Z protokołów kontroli przeprowadzonych w SKP w latach 2013-2015 wynika, 

że w jednym przypadku pracownik Starostwa stwierdził w dniu 16.11.2015  r. 

nieprawidłowość w stacji LBL/016/P, polegającą na dokonaniu niepełnego wpisu  

w rejestrze wykonywanych badań (pozycja 3190/2015 z dnia 8.10.2015 r.), 

potwierdzającego przeprowadzenie okresowych badań technicznych  

w samochodzie m-ki Ford Fokus, posiadającym instalację propan-butan. Ustalenia 

te były wynikiem wcześniejszej informacji z dnia 6.11.2015 r., przekazanej 

Starostwu24 przez TDT. Nieprawidłowość polegała na niezamieszczeniu w rejestrze 

informacji, że zbiornik na gaz skroplony został dopuszczony do eksploatacji przez 

właściwy organ dozoru technicznego. W rejestrze diagnosta dokonał wpisu: 

 „Gaz TDT waż. do 2015.10”. Powyższy zapis był niezgodny z wymogami przepisu 

§ 6 ust. 7 rozporządzenia z 2015 r. o badaniach technicznych25, który zobowiązuje 

diagnostę do podania w rejestrze informacji o dopuszczeniu urządzenia 

technicznego do eksploatacji, z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu oraz 

decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ 

dozoru technicznego. Właściciel SKP, w której wykonano to badanie, w dniu 

9.12.2015 r. złożył do Starostwa wyjaśnienia, że diagnosta odczytał numer 

fabryczny zbiornika oraz miesiąc i rok produkcji (10. 2005) i uznał, że kolejne 

badanie zbiornika powinno zostać wykonane po 10 latach, tj. do końca października 

2015 r.  

. (dowód: akta kontroli tom I str. 493-501, tom II str. 59-77) 

                                                        
24 Pismo TDT.213-026-3-4150/15 z dnia 6.11.2015 r.  
25 Rozporządzenie 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 badaniach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 776, ze zm.). 
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2.11. W latach 2014-2016 (do końca marca) w Starostwie odnotowano trzy 

przypadki prowadzenia przez Policję i Prokuraturę postępowań w sprawie 

podejrzenia popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez diagnostę,  

z tego dwa umorzone przez Prokuraturę, a trzecie postępowanie jest w toku. 

Ponadto, w trakcie kontroli NIK został stwierdzony przez Policję w dniu 7.03.2016  r. 

jeden przypadek nierzetelnego wykonania przez diagnostę badań technicznych 

pojazdu m-ki DAF (szczegółowo opisano w punkcie 4.3.). 

W pierwszym przypadku, policjanci z KPP w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 

6.02.2015 r. stwierdzili nieprawidłowość po zważeniu pojazdu m-ki SEAT AROSA, 

która polegała na tym, że jego masa była o 390 kg większa od wpisanej w dowód 

rejestracyjny jako masa własna pojazdu. Z materiałów postępowania wynikało,  

że pierwsze badania okresowe i dodatkowe samochodu sprowadzanego z 

zagranicy wykonał w dniu 22.03.2011 r. diagnosta w stacji LBL/010/P. Badanie 

dodatkowe dotyczyło pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych, 

powodujących zmniejszenie masy własnej pojazdu, co umożliwiło zarejestrowanie 

tego pojazdu jako pojazdu kategorii B1. Pojazd od pierwszej rejestracji był 

odsprzedawany  

i dwukrotnie przerejestrowywany. W wyniku prowadzonego postępowania 

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju (PR) w dniu 22.06.2015 r. umorzyła śledztwo  

w sprawie poświadczenia nieprawdy przez diagnostę, gdyż nie doszukała się 

nierzetelnego wykonania badań technicznych pojazdu oraz stwierdziła, że wpisana 

waga pojazdu była nieprawdziwa w momencie badania.  

W drugim przypadku, pomimo umorzenia śledztwa, Prokuratura Rejonowa  

w Opolu Lubelskim w dniu 6.03.2015 r. poinformowała Starostę o uchybieniach przy 

wykonywaniu w dniu 26.02.2011 r. badań technicznych pojazdu m-ki DAEWOO 

TICO przez diagnostę, zatrudnionego w stacji LBL/016/P. Uchybienia te polegały  

na zaniechaniu przez diagnostę ważenia pojazdu lub żądania od jego posiadacza 

opinii rzeczoznawcy dot. pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych. 

Ustaleń odnośnie masy własnej pojazdu diagnosta dokonał na podstawie 

przedłożonego przez posiadacza pojazdu dokumentu ważenia, według którego 

masa pojazdu wynosiła 547 kg. W opinii biegłego, sporządzonej w trakcie czynności 

prowadzonych przez Prokuraturę, zapisano, że według opisu diagnosty masa  

ww. samochodu po dokonaniu przeróbek wynosiła 680 kg, a po uwzględnieniu 

właściwej ilości płynów – 691 kg. Biegły ocenił, iż kierowanie ww. pojazdem przez 

osobę szkoloną do prowadzenia pojazdów o masie własnej do 550 kg może 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdan iem Prokuratury 

tego rodzaju praktyka rodzi wątpliwości w kontekście treści zawartej w załączniku nr 

2, dział II, § 3 rozporządzenia z 2015 r. o badaniach technicznych. 

W dniu 8.12.2015 r. TDT zawiadomił (informując Starostwo) Prokuraturę 

Rejonową w Biłgoraju o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na tym 

iż bez wymaganych dokumentów wystawionych przez właściwy organ dozoru 

technicznego26 stwierdził sprawność urządzenia technicznego (zbiornik LPG, 

zamontowany w instalacji zasilania pojazdu) w dniu 8.10.2015 r. w wyniku badania 

                                                        
26 Transportowy Dozór Techniczny. 
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technicznego w samochodzie m-ki Ford Fokus. Badanie zostało przeprowadzone  

w SKP LBL/016/P. Według TDT, urządzenie techniczne (zbiornik LPG) powinno 

zostać przedstawione do badań najpóźniej do 31.08.2015 r. Badanie wykonano 

29.10.2015 r., tj. po wyznaczonej dacie badania okresowego pojazdu w SKP. 

Obecnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przez Komendę Miejską 

Policji i Prokuraturę Rejonową w Biłgoraju.  

(dowód: akta kontroli  tom I str. 464-501, 524-529, 628-631) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Starosta nadał w dniach 31.05.2012 r. i 19.06.2006 r. uprawnienia diagnosty 

dwóm osobom, odpowiednio: nr LBL/D/0055 i LBL/D/0040, mimo że osoby te  

nie udokumentowały spełnienia wymogów  § 2 rozporządzenia z 2004 r.  

o diagnostach. Do wymaganego okresu praktyki (8 lat) pierwszej osoby,  niezgodnie 

z § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia, został zaliczony okres pracy na stanowiskach, które 

nie były stanowiskami naprawy lub obsługi w stacji obsługi lub zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów (4 lata i 2 m-ce pracy na stanowisku rewidenta 

eksploatacyjnego i zakładowego w firmie transportowej, 1 rok i 1 m-c pracy jako 

referent transportowy, 11 lat i 3 m-ce - na stanowisku kierownika transportu oraz  

3 lata i 4 m-ce – na stanowisku zastępcy dyrektora, jak wynika z załączonych do akt 

sprawy świadectw pracy. Z kolei druga z ww. osób posiadała wykształcenie 

techniczne o specjalności samochodowej i zgodnie z przepisami § 2 pkt 2 

rozporządzenia z 2004 r. o diagnostach wymagany okres praktyki na stanowisku 

naprawy lub obsługi w stacji obsługi lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów 

wynosił 4 lata. Osoba ta pracowała w firmach samochodowych związanych  

z naprawą i serwisem na stanowisku doradcy serwisu (4 lata i 3 m-ce) oraz 

zastępcy kierownika serwisu (2 lata), jak wynika z załączonych do akt sprawy 

świadectw pracy. Zdaniem Starosty osoby te spełniały warunek określony w § 2 

rozporządzenia z 2004 r. o diagnostach, gdyż udokumentowały odbycie praktyki na 

stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów. Pierwsza - była zatrudniona jako 

kierownik działu transportu27 przez 11 lat i 3 m-ce. Według Starosty, do obowiązków 

tej osoby należało prowadzenie napraw, remontów i serwisu pojazdów oraz maszyn 

budowlanych i eksploatacja oraz obsługa pojazdów. Druga osoba zatrudniona była 

jako doradca serwisu i zastępca kierownika serwisu w firmie autoryzowany dealer 

Toyoty) przez łącznie 5 lat i 4 m-ce, zdobyła praktykę w zakresie naprawy i obsługi 

pojazdów.  

. (dowód: akta kontroli tom I str. 342-348, 350-357, 399-416, 588-596) 

2. Starosta bez udokumentowanego faktu odbycia praktyki w stacji obsługi 

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

lub obsługi pojazdów, a jedynie na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wydał uprawnienia trzem diagnostom, wykonującym 

później badania w SKP nr: LBL/D/0041, LBL/D/0053 i LBL/D/0062 oraz na 

podstawie wyciągu  

                                                        
27 Ośrodek Remontowo-Budowlany w Biłgoraju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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z CEIDG wydał uprawnienia trzem diagnostom wykonującym później badania  

w SKP nr LBL/D/0061, LBL/D/0063 i LBL/D/0064, co było niezgodne z przepisami 

§ 2 rozporządzenia z 2004 r. o diagnostach,  

Zgodnie z ww. przepisami określone w tych przepisach lata praktyki mają być 

udokumentowane, a ma ona być zdobyta na stanowisku naprawy lub obsługi 

pojazdów.  

Według wyjaśnień Starosty, odbycie praktyki zaliczono na podstawie złożonych 

zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z lat 2005-2008), 

gdzie wpis wskazywał, że głównym zakresem działalności gospodarczej, zgodnie  

z PKD (50.20.A), była konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz  

na podstawie wyciągu z CEIDG. W przypadku diagnosty zatrudnionego w piątej  

z ww. SKP - według wpisu w CEIDG główną działalnością była (kod PKD 45.20.Z) 

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, w przypadku czwartej (PKD 

45.31.Z) - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,  

a w przypadku szóstej z wymienionych stacji (PKD 49.41.Z) – transport drogowy 

towarów. Jednym z wielu innych rodzajów działalności była działalność oznaczona 

w PKD kodem 45.20.Z.  

Podczas kontroli NIK diagności, o których wyżej mowa, złożyli oświadczenia  

o odbyciu praktyki we własnym warsztacie, w wymaganym wymiarze czasu. 

Zdaniem NIK, fakt prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia w firmie, 

której podstawową działalnością jest konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych nie jest jednoznacznym dowodem na to, że kandydat na diagnostę 

pracował na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów, tj. wymaganym  

ww. przepisami dla spełnienia warunków umożliwiających wydanie uprawnień 

diagnosty.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 342-348, 358-370, 391-398, 436-463, 588-596) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w zbadanym obszarze. 

 

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

3.1. Starostwo w 2014 r. nie prowadziło kontroli SKP. W IV kw. 2013 r. przeprowa-

dziło 5 (24%) kontroli SKP spośród 21 funkcjonujących stacji, a w 2015  r. 

przeprowadziło 21 (91%) kontroli SKP (w I kw. jedna stacja, w IV kw. 20 stacji) 

spośród 23 funkcjonujących stacji. W przypadku dwóch stacji (LBL/002/P oraz 

LBL/009/P), które nie zostały skontrolowane w 2015 r., w dokumentacji Starostwa 

brak było protokołów kontroli SKP z lat poprzednich, tj. 2010-2014. Według 

wyjaśnień zastępcy kierownika WKiD w 2013 r. w stacji LBL/002/P przeprowadzono 

kontrolę, z której sporządzono notatki, lecz nie sporządzono protokołu kontroli,  

a w przypadku drugiej stacji brak jest protokołu kontroli. Przepisy art. 83b ust. 2  

pkt 1 ustawy Prawo o rd stanowią, że Starosta przeprowadza kontrolę SKP  

co najmniej raz w roku. 

Spośród 21 stacji, w których przeprowadzono kontrole w 2015 r., w trzech 

przypadkach nie było kontroli w latach poprzednich (2010-2014). Dotyczy to stacji: 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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LBL/001, w której ostatnią kontrolę przeprowadzono przed 14 latami (29.10.2001  r.), 

LBL/006/P - przed 12 latami (26.02.2003 r.), LBL/015/P - przed 11 latami 

(13.05.2004 r.). W jednym przypadku (LBL/010/P) ostatnią kontrolę przeprowa-

dzono przed 5 latami (5.10.2010 r.), w siedmiu przypadkach (LBL/003/P, LBL/007/P, 

LBL/008/P, LBL/012, LBL/016/P, LBL/017, LBL/019), ostatnie kontrole były 

przeprowadzone przed trzema latami, tj. w 2012 r., w pięciu przypadkach (LBL/004, 

LBL/011/P, LBL/0014, LBL/018/P, LBL/023/P) ostatnie kontrole przeprowadzono 

przed dwoma latami (w 2013 r.) oraz w trzech przypadkach nie przeprowadzono 

kontroli od czasu powstania stacji, aż do 2015 r. (4-5 listopada), tj. przez okres 

czterech lat - dotyczy to stacji LBL/020/P, wpisanej do rejestru 14.07.2011 r. oraz 

trzech lat – dotyczy to stacji LBL/021, wpisanej do rejestru 8.02.2012 r. i LBL/022, 

wpisanej do rejestru 6.03.2012 r. W pozostałych dwóch stacjach (LBL/024  

i LBL/025/P)  powstałych w 2015 r. kontrole przeprowadzono w tym samym roku.  

W trakcie kontroli NIK został opracowany oraz zatwierdzony w dniu 

15.02.2016 r. przez Starostę plan kontroli na 2016 r. W latach poprzednich nie 

opracowywano takiego planu. Starosta w badanym okresie nie zawarł z TDT 

porozumienia  

w sprawie powierzenia czynności kontrolnych tej instytucji.  

(dowód: akta kontroli: tom I str. 77-78, 110-112, 597-600,  tom II str. 1-144, 165-166) 

3.2. W przypadku ośmiu SKP, które zostały wpisane do rejestru w latach 2010-

2015, okres od wydania decyzji TDT po przeprowadzeniu kontroli w zakresie 

spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do czasu kontroli przeprowadzonej 

przez pracowników Starostwa wynosił: w czterech przypadkach od 4 lat i 8 m-cy do 

3 lat  

i 5 m-cy, w jednym przypadku 1 rok i 11 m-cy, a w trzech przypadkach od 11 m-cy 

do 6 m-cy. Starosta wyjaśnił, że przyczyną nieprzeprowadzenia kontroli w stacjach 

kontroli pojazdów, które zostały wpisane w latach 2010 – 2015 do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących SKP, było zaangażowanie przez kierownika WKiD 

pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli do bieżącej obsługi 

interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 95-102,   tom II str. 1-2, 165-166, tom II str. 254-257) 

3.3. W trybie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli28, Starosta został poinformowany o nieprawidłowościach stwierdzonych 

podczas czynności kontrolnych, tj. o niewykonywaniu kontroli w 21 SKP w 2014 r. 

oraz w dwóch stacjach29 w 2015 r. Wyjaśnienia Starosty zostały zamieszczone  

w opisie nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 597-600) 

3.4. Starosta nie podejmował działań z dniem upływu ważności poświadczeń 

zgodności wydanych przez TDT dla poszczególnych SKP oraz w przypadku 

nieprzedłożenia przez przedsiębiorcę nowego poświadczenia w ramach 

wykonywanego nadzoru, nie podejmował działań uniemożliwiających dalsze 

wykonywanie badań przez SKP bez ważnego poświadczenia. W badanym okresie 

                                                        
28 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.  
29 LBL/002/P i LBL/009/P. 
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odnotowano trzy przypadki braku ciągłości ważności decyzji TDT, w tym w dwóch 

przypadkach wykonywano badania techniczne pojazdów i nie zgłoszono  

do Starostwa zawieszenia wykonywania badań technicznych w okresie 

nieposiadania ważnej decyzji TDT.  

Na stacji kontroli pojazdów LBL/007/P, w okresie od 11.11.2015 r.  

do 14.12.2015 r., tj. przez 34 dni, nie posiadając ważnego poświadczenia TDT, 

wykonano 131 badań technicznych pojazdów. W dniu 11.11.2015 r. utraciła 

ważność decyzja TDT30, a pozytywną decyzję TDT31 stacja uzyskała 15.12.2015 r. 

Firma prowadząca stację LBL/018/P, w okresie od 15.07.2015 r. do 1.09.2015 r., 

tj. przez 49 dni bez ważnego poświadczenia TDT, wykonała 204 badania 

techniczne pojazdów. W dniu 15.07.2015 r. utraciła ważność decyzja TDT32, a 

dopiero 2.09.2015 r. stacja uzyskała pozytywną decyzję TDT33.  

SKP LBL/009/P posiadała decyzję TDT34 ważną do dnia 23.12.2015 r. Kontrola 

stacji przeprowadzona przez TDT wykazała, że stacja ta nie spełniała warunków 

lokalowych i wyposażenia - decyzja TDT-P-2179/15 z dnia 27.11.2015 r. W związku 

z powyższym, w dniu 28.12.2015 r. przedsiębiorstwo prowadzące SKP zawiesiło 

działalność stacji LBL/009/P i przekazało do Starostwa pieczątki diagnostów (2)  

i SKP.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 113-120, 141-148, 183-188, 198-200, 274-279) 

Decyzja TDT-P-191/11 z dnia 10.01.2011 r., wystawiona na J.P. PHU dla stacji 

LBL/011/P, była ważna do 31.12.2015 r. W tym okresie S.G. PHU odkupił stację  

i prowadził ją na podstawie ww. decyzji TDT, wydanej dla J.P. PHU. W dniu 

4.01.2016 r. S.G. PHU zgłosił Starostwu zawieszenie działalności SKP od dnia 

1.01.2016 r. do dnia uzyskania pozwolenia (decyzja TDT-P-136/16 z dnia 

21.01.2016 r.) na kontynuowanie działalności stacji. Do Starostwa przekazano  

w depozyt pieczątki diagnostów  i SKP. W okresie braku ważności decyzji TDT  

(od 1 do 20 stycznia 2016 r.) na stacji nie przeprowadzano badań pojazdów.  

W dniu 16.11.2015 r. podmiot prowadzący stację LBL/002/P poinformował 

Starostwo o zaprzestaniu badań technicznych w związku z montażem urządzeń 

i o złożeniu na czas trwania remontu stacji do depozytu podmiotu prowadzącego 

stację pieczątek diagnostów i SKP. Podmiot prowadzący stację w dniu 11.12.2015 r. 

zawiadomił Starostwo o wznowieniu wykonywania badań od dnia 9.12.2015 r.  

W dniu 17.12.2015 r., w związku z upływem ważności decyzji TDT35, poinformował 

Starostwo o zaprzestaniu wykonywania badań technicznych oraz złożył pieczątki 

diagnostów i SKP. Ponowną pozytywną decyzję TDT otrzymał  5.01.2016 r.  

W okresie braku ciągłości decyzji TDT, tj. od 17.12.2015 r. do 4.01.2016 r. na stacji 

nie wykonywano badań technicznych pojazdów. Starosta wyjaśnił, że dotychczas 

terminy ważności poświadczeń TDT nie były monitorowane. W dniu 15.02.2016 r.  

w Starostwie wprowadzono „Rejestr wydanych poświadczeń przez TDT”, który 

umożliwi bieżące monitorowanie ważności poświadczeń TDT.  

                                                        
30 Decyzja TDT-P-1765/10 z dnia 10.11.2010 r. ważna pięć lat od daty wydania. 
31 Decyzja TDT-P-2479/15 z dnia 15.12.2015 r. ważna pięć lat od daty wydania. 
32 Decyzja TDT-P-644/10 z dnia 14.07.2010 r. ważna pięć lat od daty wydania. 
33 Decyzja TDT-P-1215/15 z dnia 2.09.2015 r. ważna pięć lat od daty wydania. 
34 Decyzja TDT-P-2622/10 z dnia 23.12.2010 r. ważna pięć lat od daty wydania. 
35 Decyzja TDT-P-2430/10 z dnia 16.12.2010 r. ważna pięć lat od daty wydania. 
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 (dowód: akta kontroli tom I str. 121-125, 141-149, 597-600) 

3.5. Pracownicy Starostwa nie przeprowadzali kontroli w SKP na podstawie art. 79 

ust. 2 ustawy o SDG. W przypadkach gdy podejmowano działania kontrolne w SKP, 

wykonywano je na podstawie zawiadomienia, z zachowaniem wymaganego terminu 

– nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 121-125) 

3.6. Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2015 r. sporządzono  

21 protokołów kontroli (na 23 stacje). Protokoły zawierały m.in.: opis przedmiotu 

kontroli, podstawę prawną jej przeprowadzenia, zapis odnośnie oświadczenia 

przedsiębiorcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 83 ust. 3 ustawy  

Prawo o rd, oględziny SKP (oznakowanie stacji, liczba stanowisk itp., instrukcje 

obsługi urządzeń i przyrządów), liczbę diagnostów wraz z podaniem numerów ich 

uprawnień, opis wyposażenia na stanowisku kontrolnym wraz z podaniem nazwy 

urządzenia lub przyrządu, typu, numeru fabrycznego i roku produkcji, numeru 

certyfikatu, a w przypadku przyrządów do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza  

w ogumieniu oraz analizatorów spalin - daty ważności legalizacji. Ponadto  

w protokole opisano dokumentowanie wykonywanych badań (opis rejestru 

przeprowadzonych badań, liczba przeprowadzonych badań, w tym negatywnych, 

liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, miejsce i sposób przechowywania 

druków i pieczątek, tabela opłat za wykonane badania, terminy dokonania 

przelewów na konto MSWiA za opłaty CEPiK36). W protokole znajdował się opis 

nieprawidłowości (stwierdzono je tylko w jednym protokole) oraz wykaz załączników 

do protokołu kontroli (jeżeli występowały). Spośród 21 sporządzonych protokołów 

kontroli SKP w 2 przypadkach do protokołu nie załączono załączników.  

W 14 przypadkach załączono tabelę wzorów pieczęci i podpisów diagnostów 

zatrudnionych na stacji, w 12 przypadkach załączono oświadczenie przedsiębiorcy  

o spełnieniu wymogów art. 83 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy Prawo o rd. Ponadto,  

do protokołu załączano wydruk m.in. z rejestru zaświadczeń o wykonaniu badań 

technicznych pojazdów, w tym z wynikiem N – negatywnym oraz sprawozdania dot. 

liczby i rodzaju wykonanych badań.  

W żadnym z protokołów kontroli z 2015 r. nie opisywano sposobu postępowania 

diagnosty w przypadku wykonywania badań technicznych pojazdu.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 28-148) 

3.7. W 2015 r. podczas przeprowadzanych 21 kontroli SKP w 20 protokołach 

kontroli zamieszczano zapis o spełnieniu przez przedsiębiorcę prowadzącego 

stację wymogów określonych w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o rd. Ponadto do 

protokołów kontroli załączano oświadczenia o spełnieniu ww. wymogów, złożone 

przez przedsiębiorców (wraz z zapisem o odpowiedzialności karnej za podanie 

fałszywych danych). W 11 protokołach kontroli zamieszczono zapis, że 

przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych diagnostów (z podaniem imienia i nazwiska 

oraz numeru uprawnienia) oraz w 8 przypadkach stwierdzono zgodność uprawnień 

                                                        
36 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 
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diagnostów  

z zakresem badań, do jakich jest uprawniona stacja. Dodatkowo do 15 protokołów 

załączono wzory pieczęci i podpisów diagnostów wykonujących badania techniczne 

pojazdów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 28-144, 149-155) 

3.8. Według protokołów kontroli przeprowadzonych w 2015 r. w 21 SKP oprócz 

sprawdzenia posiadania przez przedsiębiorcę ważnego poświadczenia TDT 

czynności kontrolne Starosty obejmowały sprawdzenie spełniania wymogów  

w zakresie wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych. 

Kontrola polegała na sprawdzeniu wymagań ogólnych dla SKP, stanowiska 

kontrolnego (w tym wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz technologicznego),  

a także stanowiska zewnętrznego. Kontrole przeprowadzał zastępca kierownika 

WKiD, który w 2011 r. ukończył szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów. W trakcie kontroli NIK wprowadzono 

odpowiednie procedury kontroli SKP. Tylko w jednym protokole (4,8%) kontroler 

Starostwa odniósł się do stanu wcześniejszego, na podstawie którego została 

wydana decyzja TDT, zaś w 9 (42,9%) przypadkach potwierdzono, że wyposażenie 

kontrolno-pomiarowe wykorzystywane do przeprowadzania badań, podane  

w poświadczeniu TDT, znajduje się na terenie stacji. Żaden z protokołów  

nie zawierał zapisu, iż na stacji znajdują się wszystkie dokumenty okresowej 

kontroli eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego jak również, że w 

widocznym miejscu umieszczono: wykaz diagnostów, wykaz czynności kontrolnych 

oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu, tabelę opłat, kopię 

zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru. W 18 protokołach (85,7%) nie 

stwierdzono,  

czy wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego spełnia wymagania,  

a w 11 protokołach (52,4%) nie określono, czy badania techniczne pojazdów 

faktycznie wykonują diagności zatrudnieni w tej SKP. We wszystkich protokołach 

(100%) zapisano, że urządzenia posiadają ważne świadectwa legalizacyjne,  

a diagności wykonujący badania posiadają identyfikatory, w 20 przypadkach 

(95,2%) na stacjach znajdowały się instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów 

stanowiących wyposażenie stacji oraz aktualne przepisy prawne, pieczątki stacji, 

imienne i identyfikacyjne diagnostów były należycie zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych. W 18 przypadkach (85,7%) podano, że prawidłowo 

prowadzone są karty kontroli eksploatacyjnej wyposażenia kontrolno-pomiarowego. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 28-144, 149-155) 

3.9. Na terenie powiatu biłgorajskiego funkcjonowało 11 SKP37, które mogły 

wykonywać badania techniczne w zakresie i terminie określonym w posiadanym 

poświadczeniu wydanym przez TDT, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.,  

w związku z wejściem w życie przepisów art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw38. 

                                                        
37 LBL/001/P, LBL/002/P, LBL/003/P, LBL/006/P, LBL/007/P, LBL/008/P, LBL/009/P, LBL/010/P, LBL/011/P, LBL/015/P, 

LBL/016/P. 

38 Dz. U. Nr 97, poz. 802. 
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Przed upływem terminu ważności, tj. 31.12.2015 r. Starosta wydał zaświadczenia 

dla właścicieli 8 stacji (LBL/001/P, LBL/003/P, LBL/006/P, LBL/007/P, LBL/008/P, 

LBL/010/P, LBL/015/P, LBL/016/P) o potwierdzeniu wpisu przedsiębiorcy  

do rejestru. Właściciele trzech stacji złożyli wnioski o zawieszenie wykonywania 

badań w związku z upływem terminu ważności decyzji TDT, tj.: LBL/0002/P od dnia 

16.12.2015 r. (ponownego wpisu do rejestru dokonano 8.01.2016 r.), LBL/011/P  

od 1.01.2016 r. do 22.01.2016 r., LBL/009/P od 24.12.2015 r. (do końca marca 

2016 r. stacja nie złożyła wniosku o kontynuowanie działalności). W okresie 

zawieszenia działalności ww. trzy stacje nie wykonywały badań technicznych 

pojazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 113-120, 150-176, 179-229, 250-266) 

3.10. W żadnym z 21 protokołów z kontroli SKP przeprowadzonych w 2015  r.  

nie dokonano zapisów odnośnie: prawidłowości i kompletności wpisów w rejestrze 

badań pojazdów, zamieszczania w rejestrze numerów i daty protokołów TDT  

i UDT39 dopuszczających te urządzenia do eksploatacji40, określania w rejestrze 

rodzajów badań, w wydanych zaświadczeniach, dokonywania korekt w błędnie 

wydanych zaświadczeniach, wyliczenia daty następnego badania oraz  

nie stwierdzono, czy wpisy w dokumentacji potwierdzane są każdorazowo 

pieczątką SKP i diagnosty, datą oraz podpisem diagnosty. W trzech przypadkach 

(14,3%%) zapisano w protokole, że opłaty za przeprowadzone badania są 

pobierane  

w prawidłowej wysokości oraz w 10 przypadkach odnotowano, że opłaty 

ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu CEPiK są prawidłowo pobierane, 

ewidencjonowane i przekazywane na rachunek Funduszu. W protokołach podano 

liczbę wykonanych badań od początku roku, w tym z wynikiem negatywnym.  

Nie podawano, na podstawie ilu wpisów do rejestru badań dokonywano oceny 

prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, ale do protokołu załączano  

wydruk m.in. z rejestru zaświadczeń o wykonaniu badań technicznych pojazdów,  

w tym z wynikiem N – negatywnym oraz sprawozdania dot. liczby i rodzaju 

wykonanych badań. Starosta w wyjaśnieniach podał że, w Starostwie obowiązują 

procedury doboru wielkości próby ujęte w Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego. 

W danym przypadku do doboru wielkości próby liczby badań technicznych 

przeprowadzanych rocznie w danej SKP posiłkowo zastosowano próbkowanie 

niestatystyczne, polegające na profesjonalnym osądzie. Przyjmowano jako wielkość 

próby do 3% w odniesieniu do liczby badań technicznych przeprowadzonych  

na danej stacji kontroli pojazdów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 28-144,  tom II str. 240-244) 

3.11. Starosta wyjaśnił, że w ramach prowadzonego nadzoru nad stacjami kontroli 

pojazdów nie występowano do nadzorowanych SKP o cykliczne przesyłanie kopii  

z rejestru badań technicznych pojazdów, ponieważ obowiązek taki nie wynika  

                                                        
39 Urząd Dozoru Technicznego. 
40 W przypadku pojazdów zasilanych gazem lub z zainstalowanymi urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu. 
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z przepisów prawa. Analiza danych zawartych w rejestrze badań technicznych 

pojazdów była dokonywana w czasie kontroli SKP.  

(dowód: akta kontroli str. 601-604) 

3.12. W 21 protokołach kontroli z 2015 r. nie odnotowano żadnego przypadku 

badania pojazdu prowadzonego przez diagnostę w trakcie kontroli SKP.  

W latach 2014-2015 w 23 SKP przeprowadzono łącznie 103.094 badania 

techniczne pojazdów, w tym 676 badań zakończonych wynikiem negatywnym. 

Przez dwa lata nie odnotowano żadnej decyzji negatywnej w SKP: LBL/004, 

LBL/007/P, LBL/008/P, LBL/0011/P, a przez rok w stacjach: LBL/014, LBL/020/P, 

LBL/023/P, LBL/024, LBL/025. Podczas kontroli NIK Starosta biłgorajski w wydanym 

zarządzeniu nr 10 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów podał,  

iż kontrola prawidłowości wykonania badań technicznych pojazdów powinna 

odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu z 2012 r. o badaniach 

technicznych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 597-606, tom II str. 1-2, 28-144) 

3.13. W związku z tym, że Starosta nie zawarł z TDT stałego porozumienia  

na kontrolę wszystkich SKP, analizy porównawczej wyników kontroli Starostwa  

i TDT dokonano na podstawie trzech stacji, które zostały skontrolowane przez TDT 

na podstawie jednorazowego porozumienia z dnia 7.03.2016 r. (wyniki analizy 

opisano w punkcie 3.15.). 

3.14. Spośród 21 kontroli SKP, przeprowadzonych w 2015 r., w 7 przypadkach,  

w ciągu jednego dnia skontrolowano dwie stacje, przeważnie w tej samej 

miejscowości lub w pobliżu. Spośród 21 kontroli w 16 protokołach nie odnotowano 

żadnej nieprawidłowości, w 4 protokołach wydano zalecenia41, w jednym wniesiono 

uwagę42. Z-ca kierownika WKiD  wyjaśnił, że przeprowadzenie kontroli jednej SKP 

zajmowało mu od 7 do 8 godz., a w przypadku, gdy kontrola była przeprowadzana  

w dwóch stacjach, zajmowało mu to od 8 do 10 godzin. Inspektor TDT na czynności 

kontrolne przeprowadzane w jednej SKP potrzebował jednego dnia. 

(dowód: akta kontroli  tom II str. -2, 28-144, 167-173, 183-193, 198-207, 214-224) 

3.15. Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 7.03.2016 r. pomiędzy 

Starostą biłgorajskim i dyrektorem TDT, w dniach 22-24.03.2016 r. w trzech 

wytypowanych stacjach kontroli pojazdów przeprowadzono kontrole stacji w 

zakresie, o którym mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o rd. Wszystkie trzy 

stacje posiadały ważne decyzje TDT i spełniały wymogi art. 83 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 6 

ww. ustawy. Warunki lokalowe w tych stacjach spełniały wymogi określone w §§  1-

17 rozporządzenia o wymaganiach wobec SKP43, z wyjątkiem § 8 ust. 2 – brak 

wymaganego zabezpieczenia pieczątek diagnostów przed dostępem osób 

nieuprawnionych w stacjach LBL/007/P i LBL/014 oraz § 16 - na tablicy 

informacyjnej brak aktualnego wykazu czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów 

                                                        
41 LBL/020/P, LBL/014, LBL/016/P, LBL/019. 
42 LBL/011/P. 
43 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275). 



 

21 

oceny stanu technicznego pojazdów podczas przeprowadzania badań technicznych 

- dotyczyło to stacji LBL/007/P i LBL/011/P. W każdej ze stacji kontroler TDT wniósł 

uwagi do wyposażenia kontrolno-pomiarowego znajdującego się w SKP, tj.: 

 w stacji LBL/007/P przedsiębiorca dokonał zmiany przyrządu do pomiaru  

i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów. Zmiana została 

zgłoszona do TDT 15.01.2016 r. Dla wcześniej używanego przyrządu termin 

legalizacji minął 31.12.2015 r. W okresie od 31.12.2015 r. do 15.01.2016 r. 

SKP posługiwała się przyrządem, który nie wchodził w skład wyposażenia 

SKP. W tym czasie w stacji kontroli pojazdów wykonano 63 badania 

techniczne pojazdów. W dniu 29.03.2016 r. w złożonych wyjaśnieniach 

prezes firmy prowadzącej SKP nr LBL/007/P poinformował Starostę  

i przedłożył dokument, iż w dniu 4.01.2016 r. zakupiono przyrząd do pomiaru  

i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów, który posiada 

legalizację ważną do 31.12.2017 r. Starosta w dniu 11.04.2016 r. wydał 

zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji; 

 w stacji LBL/011/P stwierdzono brak potwierdzenia legalizacji dla przyrządu  

do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów w okresie  

od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 r. W tym okresie wykonano 1.918 badań 

technicznych pojazdów. Analizator spalin wykorzystywany w badaniach 

przeprowadzanych w SKP nie posiadał ważnej legalizacji w okresie  

od 01.06.2015 r. do 26.11.2015 r. W tym czasie w stacji kontroli pojazdów 

wykonano 1.006 badań technicznych pojazdów. Właściciel stacji w dniu 

30.03.2016 r. złożył do Starostwa wyjaśnienia do ww. protokołu, w których 

poinformował, że w okresie od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 r. oraz  

od 01.06.2015 r. do 26.11.2015 r. w stacji znajdowały się zastępcze 

urządzenia posiadające legalizację; 

 w stacji LBL/014 stwierdzono: brak możliwości sprawdzenia 13-pinowego 

złącza przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg  

za pomocą przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, 

stanowiącego wyposażenie SKP, brak potwierdzenia legalizacji dla przyrządu 

do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów w okresie  

od 01.01.2015 r. do 02.08.2015 r. (w tym czasie w SKP wykonano 1.933 

badania techniczne pojazdów), brak potwierdzenia legalizacji dla analizatora 

spalin w okresie od 01.12.2015 r. do 07.03.2016 r. (w tym czasie w SKP 

wykonano 894 badania techniczne pojazdów). Ponadto stwierdzono,  

że uprawnienia zatrudnionych diagnostów są niezgodne z zakresem badań 

SKP, tj.: w stacji LBL/007/P spośród trzech zatrudnionych diagnostów dwóch 

nie miało pełnego zakresu uprawnień, odpowiednio w LBL/011/P jeden  

z dwóch, w LBL/014 jeden z siedmiu. Właściciel stacji w wyjaśnieniach 

złożonych do Starostwa dniu 30.03.2016 r. nie przedłożył dokumentu 

potwierdzającego legalizację przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia 

powietrza w ogumieniu pojazdu za okres od 01.01.2015 r. do 02.08.2015 r., 

jedynie załączył dokument potwierdzający legalizację analizatora spalin za 
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okres od 01.12.2015 r. do 07.03.2016 r. W dniu 11.04.2016 r. Starostwo 

wydało zalecenia pokontrolne z określeniem terminu ich realizacji.   

           

       

W trakcie kontroli prowadzonej przez TDT, tylko w jednej stacji (LBL/014), w dniu 

kontroli, przeprowadzono badanie samochodu. Badanie zakończyło się wynikiem 

pozytywnym. Podczas badań technicznych stwierdzono uchybienia diagnosty,  

tj. po przeprowadzonym badaniu analizatorem spalin nie wydano wydruków,  

a wyniki zapisano w zaświadczeniu, nie użyto miernika siły nacisku na pedał 

hamulca, nieprawidłowo wykonano pomiar postojowego układu hamulcowego,  

nie przeprowadzono sprawdzenia działania pasów bezpieczeństwa i zapięć,  

nie sprawdzono natężenia  świateł drogowych.  

Ponadto inspektor TDT, w protokole z kontroli stacji LBL/011/P odnotował  

(bez podania szczegółów), że podczas wykonywania przez niego czynności 

kontrolnych właściciel SKP odmówił, zainteresowanemu użytkownikowi dróg, 

wykonania badania technicznego pojazdu. 

W zakresie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym rejestrów, 

w stacji LBL/007/P w protokole kontroli stwierdzono, że decyzja TDT nr TDT-

P/1765/10 z dnia 10.11.2010 r. straciła ważność z dniem 10.11.2015 r. W okresie  

od 11.11.2015 r. do 14.12.2015 r. przedsiębiorca nie posiadał aktualnego 

poświadczenia TDT (art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o rd). W okresie tym 

wykonano 131 badań technicznych pojazdów. W stacji LBL/011/P stwierdzono,  

że decyzja TDT nr TDT-P/191/10 z dnia 10.01.2011 r. wydana dla PHU J.P.  była 

ważna do 31.12.2015 r. Na podstawie tej decyzji Starosta wydał zaświadczenie 

nr D.5420.9.2011 z 28.09.2011 r., potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących SKP dla PHU S.G. W okresie od 28.09.2011 r. do 31.12.2015 r. SKP 

wykonała 9.148 badań technicznych pojazdów. W dniu 04.01.2016 r. przedsiębiorca 

zgłosił do Starostwa zawieszenie działalności SKP od 1.01.2016 r. z powodu 

nieposiadania aktualnego poświadczenia TDT. W okresie od 01.01.2016 r. do czasu 

uzyskania ważnej decyzji TDT, tj. do 20.01.2016 r. (włącznie), SKP nie wykonywała 

badań technicznych pojazdów. 

Inspektor TDT do prawidłowości prowadzonej dokumentacji wniósł 9 uwag w stacji 

LDL/007/P, 7 uwag w stacji LDL/011/P oraz 8 uwag w stacji LDL/014. Uchybienia 

ujęte w uwagach polegały m.in. na tym, że: 

 nie wystawiano zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym 

pojazdu (w przypadku większości badań) – LBL/007/P, 

 nieterminowo wysyłano raporty oraz dane o przeprowadzonych badaniach 

technicznych do MSWiA – LBL/007/P, LBL/011/P, LBL/014, 

 nieterminowo przekazywano opłaty ewidencyjne na rachunek bankowy 

Funduszu EPIK – LBL/011/P, LBL/014, 
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 nie wystawiano zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym 

pojazdu, zakończonym wpisem w dowodzie rejestracyjnym - LBL/011/P, 

LBL/014, 

 w przypadku przeprowadzenia badania pojazdu z zamontowanym urządzeniem 

technicznym (art. 81 ust. 12 ustawy Prawo o rd) do prowadzonego rejestru  

nie wpisano numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji TDT lub numeru 

zbiornika oraz daty ważności protokołu i decyzji TDT (w przypadku pięciu badań  

do rejestru wpisano tylko nr protokołu) – LBL/007/P, 

 w przypadku 8 badań niepotrzebnie zaznaczono pobranie opłaty CEPiK – 

LBL/011/P, 

 za wykonane badanie pobrano opłatę niezgodnie z obowiązującym cennikiem – 

LBL/007/P, 

 niewłaściwie wypełniano wydane zaświadczenia - LBL/007/P, LBL/011/P, 

LBL/014. 

(dowód: akta kontroli  tom II str. 174-228, 274-280) 

3.16. Z analizy protokołów kontroli stacji, skontrolowanych przez pracownika 

Starostwa i TDT w trakcie kontroli NIK, zwana dalej kontrolą TDT, w porównaniu  

z ustaleniami kontroli  przeprowadzonych wcześniej przez pracownika Starostwa 

wynika, że w stacji LBL/007/P, skontrolowanej w dniu 27.11.2015 r., nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości, podczas gdy kontrola TDT po czterech miesiącach 

(22.03.2016 r.) wykazała dziewięć nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji 

oraz dwie do warunków lokalowych. W stacji LBL/011/P, skontrolowanej w dniu 

1.12.2015 r., pracownik Starostwa nie stwierdził nieprawidłowości. Odnotował brak 

możliwości identyfikacji urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia drgań 

zawieszenia pojazdu z uwagi na brak dokumentacji. Kontrola TDT, przeprowadzona 

po 113 dniach (23.03.2016 r.) po kontroli Starostwa, wykazała, że w 2015 r. 

 (do 26.11.2015 r.), tj. na pięć dni przed kontrolą Starostwa korzystano z urządzeń 

bez ważnej legalizacji, tj. z analizatora spalin i przyrządu do pomiaru i regulacji 

ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów. Ponadto, stwierdzono siedem 

nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji oraz zwrócono uwagę  

na nieaktualny wykaz czynności kontrolnych na tablicy informacyjnej. W SKP 

LBL/014, skontrolowanej w dniu 6.11.2015 r., pracownik Starostwa stwierdził jedną 

nieprawidłowość dot. umieszczenia szyldu stacji na drzwiach wjazdowych. Zalecił 

umieszczenie szyldu w widocznym miejscu. Kontrola TDT, przeprowadzona  

24.03.2016 r. wykazała, że w okresie od 1.01.2015 r. do 2.08.2015 r. korzystano  

z urządzeń bez ważnej legalizacji, tj. z analizatora spalin i przyrządu do pomiaru  

i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów. Ponadto stwierdzono osiem 

nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji oraz brak wymaganego 

zabezpieczenia pieczątek diagnostów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 53-55, 114-120, 132-140, 183-193, 198-207, 214-

228) 
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3.17. W siedmiu protokołach z kontroli SKP, przeprowadzonych w 2015 r.  

przez pracownika Starostwa, odnotowano nieprawidłowości i uchybienia, w tym  

w trzech protokołach wydano zalecenia do realizacji, nie określając terminu  

ich realizacji. W żadnym z siedmiu protokołów nie zobowiązano przedsiębiorcy  

do usunięcia nieprawidłowości.  W protokołach poinformowano przedsiębiorcę,  

że posiada prawo do złożenia wyjaśnień dot. faktów stwierdzonych w protokole  

w ciągu siedmiu dni od podpisania protokołu. W badanym okresie Starosta  

nie wydał decyzji o zakazie prowadzenia działalności stacji. Z 21 protokołów kontroli 

stacji wynika, że w okresie od 31.05.2015 r. do 31.03.2016 r. utraciła ważność 

legalizacja 10 przyrządów do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu 

oraz 15 analizatorów spalin silników o zapłonie iskrowym. Na wniosek kontrolera 

NIK Starostwo pozyskało  od właścicieli SKP informacje o terminach ważności  

legalizacji sprzętu i zastosowaniu sprzętu zastępczego do wykonywania badań. 

Stwierdzono, że: przedłużono ważność legalizacji dotychczasowego sprzętu przed 

jej upływem lub następnego dnia (6 analizatorów spalin), bez powiadomienia 

Starostwa zastosowano sprzęt zastępczy lub zakupiono nowy44 (7 przyrządów  

do pomiaru ciśnienia przy wykonywaniu 326 badań oraz  7 analizatorów spalin – 

wykonano 152 badania). Przy pomocy urządzeń nieposiadających ważnej 

legalizacji wykonano jedno badanie z użyciem przyrządu do pomiaru ciśnienia 

(LBL/008/P) oraz 167 badań z użyciem analizatora spalin (na stacji LBL/018/P w 

okresie  

od 1 stycznia do 1 kwietnia 2016 r.). Do dnia 4.04.2016 r. dwie spośród 19 SKP 

poinformowały Starostwo o uzyskaniu ponownej legalizacji: LBL/014  

(dot. analizatora) i LBL/007/P (dot. przyrządu do pomiaru ciśnienia), które 

odpowiedziały m.in. na zalecenia TDT po kontroli przeprowadzonej na podstawie 

porozumienia z dnia 7.03.2016 r. Przedsiębiorcy prowadzący SKP nie występowali 

do Starostwa o zawieszenie działalności na czas niezbędny do przedłużenia 

ważności świadectw legalizacyjnych przyrządów pomiarowych podlegających 

kontroli metrologicznej, stanowiących wyposażenie SKP. Odnotowano jedynie trzy 

przypadki (pkt 3.9.) zawieszenia działalności SKP na czas oczekiwania  

do uzyskania przedłużenia ważności poświadczenia TDT. Starostwo w badanym 

okresie nie stwierdziło przypadków niespełnienia wymogów określonych w art. 83 

ust. 3 ustawy Prawo o rd przez przedsiębiorców prowadzących SKP. Odnotowano 

jeden przypadek zmiany podmiotu prowadzącego SKP (LBL/011/P) - opisany  

w punkcie 1.4. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 28-144, 165-169) 

3.18. W badanym okresie trzech przedsiębiorców zgłosiło do Starostwa 

zawieszenie wykonywania badań technicznych pojazdów z uwagi na utratę 

ważności decyzji TDT.  Dotyczy to stacji: LBL/011/P od 1.01.2016 r. do 

21.01.2016 r., LBL/002/P  

od 17.12.2015 r. do 7.01.2015 r. oraz LBL/009/P od 28.12.2015 r. Właściciele stacji 

przekazali do Starostwa pieczęcie diagnostów i SKP. Przedsiębiorcy prowadzący 

SKP o numerach LBL/011/P i LBL/002/P po otrzymaniu aktualnych decyzji TDT 

                                                        
44 Posiadający ważną legalizację. 
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złożyli wnioski do Starostwa o dokonanie zmian w rejestrze działalności 

regulowanej z uwagi na zmianę (rozszerzenie) zakresu badań technicznych 

pojazdów. Zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru uzyskali odpowiednio w 

dniach 22.01.2016 r. i 8.01.2016 r. Jednocześnie wykonali i przedłożyli do 

Starostwa wzory aktualnych pieczątek stacji i diagnostów. Właściciel stacji o 

numerze LBL/009/P  

do czasu zakończenia kontroli NIK nie złożył wniosku o wznowienie działalności.  

Starosta dotychczas nie wymagał od właścicieli SKP złożenia corocznie kopii 

rejestru z danymi za okres 12 miesięcy oraz co 5 lat.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 160-165, 198-200, 207-215, 634) 

3.19. W badanym okresie nie odnotowano skarg dot. prowadzenia  przez 

SKP/diagnostów badań niespełniających wymagań i nieprawidłowości dot. 

wydawania przez diagnostów zaświadczeń o badaniach technicznych pojazdów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 77-78, 632-633) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Starosta nie przeprowadził kontroli w 2014 r. w żadnej z 21  funkcjonujących SKP 

oraz w dwóch SKP w 2015 r., co stanowiło naruszenie przepisów art. 83b ust. 2 

pkt 1 ustawy Prawo o rd. Starosta wyjaśnił, iż pracownik odpowiedzialny  

za przeprowadzenie kontroli SKP był zaangażowany (w 2014 r.) przez kierownika 

WKiD do bieżącej obsługi interesantów w zakresie rejestracji pojazdów. Ponadto 

pracownik ten wykonywał na bieżąco zadanie związane z wymianą praw jazdy. 

Odnośnie braku kontroli w 2015 r. w dwóch stacjach Starosta wyjaśnił,  

że stacja LBL/002/P zgłosiła zawieszenie wykonywania badań technicznych  

od 19.12.2015 r., a stacja LBL/009/P - od 24.12.2015 r. Kontrole miały być 

przeprowadzone w drugiej połowie grudnia. W związku z powyższym  

nie przeprowadzono kontroli. Analiza kontroli SKP, przeprowadzonych w ramach 

nadzoru sprawowanego przez Starostę wykazała (pkt. 3.1.), iż tylko w przypadku 

dwóch stacji (LBL/024 i LBL/025/P)  powstałych w 2015 r. zachowano wymagany 

termin przeprowadzenia kontroli, zgodnie  z  art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o rd, 

co najmniej raz w roku. W pozostałych 19 stacjach nie dotrzymano tego terminu, 

gdyż okres pomiędzy kontrolą przeprowadzoną w 2015 r. i poprzednimi kontrolami 

wynosił: 14 lat (LBL/001), 12 lat (LBL/006/P), 11 lat (LBL/015/P), pięć lat 

(LBL/015/P), cztery lata (LBL/020/P), trzy lata (LBL/003/P, LBL/007/P, LBL/008/P, 

LBL/012, LBL/016/P, LBL/017, LBL/019, LBL/021, LBL/022), dwa lata (LBL/004, 

LBL/011/P, LBL/0014, LBL/018/P, LBL/023/P). Ponadto dla dwóch stacji (LBL/002/P 

i LBL/009/P) brak było udokumentowania protokołami przeprowadzenia kontroli  

w latach 2010-2015.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 110-12, 597-600, tom II str. 1-2, 165-166, 265) 

2. Starosta nie obejmował kontrolą prawidłowości wykonywania badań technicznych 

pojazdów z powodu braku chętnych w czasie kontroli SKP do wykonania badań 

technicznych pojazdu. Nie podejmował też w związku z tym kolejnych kontroli SKP 

w celu wypełnienia obowiązku nadzoru (art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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o rd), w zakresie prawidłowości wykonywania  badań technicznych przez 

diagnostów. Starosta wyjaśnił, że brak zapisów w protokołach kontroli  

o wykonywaniu przez diagnostę badań technicznych pojazdów wynika z faktu braku 

pojazdu przedstawionego do przeprowadzenia badania technicznego w trakcie 

prowadzonych czynności kontrolnych. Zakres takiej kontroli obejmował 

prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, dokumentacji dotyczącej 

posiadanych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz innych odnotowanych  

w protokole. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 597-606,  tom II str. 1-2, 28-144) 

3. Nadzór Starosty nad SKP nie był dostatecznie rzetelny, przez co dopuszczono  

do wykonywania badań przez dwie stacje (LBL/007/P i LBL/018/P), które utraciły 

ważność poświadczenia TDT (wykonały 335 badań pojazdów) oraz do 

wykonywania badań przy użyciu przyrządów i urządzeń nieposiadających ważnej 

legalizacji,  

co mogło negatywnie wpływać na jakość tych badań. Z protokołów kontroli trzech 

SKP, sporządzonych w trakcie niniejszej kontroli NIK przez TDT, z udziałem 

pracownika Starostwa wynika, że przy pomocy urządzeń nieposiadających ważnej 

legalizacji wykonano 3.914 badań z użyciem przyrządów do pomiaru ciśnienia  

w trzech SKP (LBL/007/P, LBL/011/P i LBL/014) oraz 1.900 badań z użyciem 

analizatora spalin w dwóch SKP (LBL/011/P i LBL/014). Z wyjaśnienia Starosty 

wynika, że w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP Starostwo nie prowadziło 

rejestru urządzeń, które podlegają okresowej kontroli metrologicznej lub 

okresowemu badaniu przeprowadzanemu przez właściwy organ dozoru 

technicznego. Przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek, aby na stacji 

kontroli pojazdów znajdowały się dokumenty z okresowej kontroli eksploatacyjnej, 

metrologicznej i dozoru technicznego. Z dniem 05.04.2016 r. został założony rejestr 

takich urządzeń. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 183-222,  254-257) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w zbadanym obszarze. 

 

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

4.1. Starosta w wyjaśnieniach podał, że „dotychczas nie była prowadzona analiza 

przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pod 

kątem sprawdzenia, jaka SKP lub jaki diagnosta wykonał ostatnie badanie 

techniczne pojazdu. Z chwilą zwrotu dowodu rejestracyjnego nie ma możliwości 

sprawdzenia, gdzie i kiedy uprzednio były wykonane badania techniczne.  

Jako organ właściwy w sprawach rejestracji mamy tylko możliwość wglądu  

do rejestru w systemie CEP45, bez możliwości kopiowania i generowania danych  

z tego systemu. W związku z powyższym nie były też przeprowadzane kontrole 

doraźne z tego zakresu w SKP”. 

                                                        
45 Centralna Ewidencja Pojazdów. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 601-604) 

4.2. Z analizy zatrzymanych w latach 2014-2016 (do końca lutego) i nieodebranych 

ze Starostwa dowodów rejestracyjnych wynika, że na 242 zatrzymane dowody 

przyczynami ich zatrzymania były: usterki techniczne - 32 przypadki (13,2%), brak 

ważnych badań technicznych - 140 (57,9%) oraz uszkodzenia pokolizyjne  

i powypadkowe - 70 (28,9%). Stwierdzono, że Policja w dniu 3.01.2014 r. 

zatrzymała dowód rejestracyjny po jednym dniu od wykonania badań okresowych  

w samochodzie ciężarowym, z powodu niesprawnego oświetlenia46 oraz  

po 23 dniach od wykonania badań w samochodzie osobowym, z powodu 

uszkodzenia reflektorów przednich i wycieku płynów eksploatacyjnych z komory 

silnika47. Ww. badania, w  stacji LBL/014, wykonał diagnosta posiadający 

uprawnienia LBL/D/0043. Ponadto zatrzymano dowody rejestracyjne: po jednym 

miesiącu i 24 dniach od daty wykonania badań okresowych motocyk la, z powodu 

niezalegalizowania tablicy rejestracyjnej i braku kierunkowskazów – badania,  

w stacji LBL/017, wykonał diagnosta posiadający uprawnienia LBL/D/0046 oraz  

po trzech miesiącach i 21 dniach od daty wykonania badań okresowych samochodu 

osobowego, z powodu usterek technicznych zagrażających bezpieczeństwu  

i porządkowi w ruchu – badania wykonał, w stacji LBL/0003/P, diagnosta 

posiadający uprawnienia LBL/D/0013 (pojazd został wyrejestrowany z powodu 

przekazania go do punktu demontażu). Spośród 70 dowodów rejestracyjnych 

zatrzymanych z powodu braku ważności badań technicznych pojazdów 

odnotowano 17 (24,3%) przypadków pojazdów, którym termin ważności badań 

technicznych minął ponad dwa lata  przed zatrzymaniem dowodu i 19 (27,1%) 

przypadków braku ważnych badań od 1 roku do 2 lat. Odnotowano także przypadki 

braku ważnych badań od 16 lat i 9 m-cy, 5 lat i 3 m-cy (ciągniki rolnicze), 6 lat i 11 

m-cy (motocykl) oraz od 3 lat (samochód osobowy).  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 561-587) 

4.3. Starosta wyjaśnił: „Jako organ właściwy w sprawach rejestracji nie 

kierowaliśmy wniosków do Systemu Informatycznego CEP na podstawie art. 80d 

ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo o rd, ponieważ w przypadku przesłania 

zatrzymanego przez organy kontroli dowodu rejestracyjnego z powodu niepoddania 

pojazdu badaniu technicznemu organ ma możliwość sprawdzenia w prowadzonym 

rejestrze CEP danych dotyczących właściciela pojazdu. Organ nie korzystał z 

możliwości pozyskania danych na podstawie ww. przepisów, ponieważ 

przedstawienie pojazdu do badania technicznego jest ustawowym obowiązkiem 

właściciela pojazdu.” 

(dowód: akta kontroli tom I str. 601-604) 

Starostwo nie podejmowało żadnych czynności administracyjnych w stosunku  

do właścicieli pojazdów, którym z powodu złego stanu technicznego pojazdu 

zatrzymano dowód rejestracyjny. Przesłane przez organy kontroli dowody 

rejestracyjne były wpisywane do rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

                                                        
46 Dowód rejestracyjny zatrzymany 3.01.2014 r., właściciel pojazdu w ciągu dwóch lat (do dnia 30.03.2016 r.) nie odebrał  

ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.  
47 Dowód rejestracyjny zatrzymany 5.06.2015 r. 
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oraz do systemu informatycznego CEP z podaniem daty zatrzymania. Dowód 

rejestracyjny pozostawał w depozycie WKiD Starostwa. Wydanie zatrzymanego 

dowodu rejestracyjnego następowało na wniosek właściciela pojazdu  

po przedłożeniu zaświadczenia o przeprowadzonych badaniach technicznych 

pojazdu z wynikiem pozytywnym. Starosta wyjaśnił, że przepisy nie określają 

terminu, w jakim właściciel powinien przedłożyć zaświadczenie o pozytywnym 

wyniku badań technicznych. Do Policji nie były przesyłane powiadomienia  

z wykazem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i danymi ich właścicieli, 

ponieważ w systemie CEP, do którego ma dostęp Policja, jest widoczny zapis  

o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego danego pojazdu. Również ze strony Policji 

nie odnotowano takich wniosków o udostępnienie wykazu zatrzymanych  

i nieodbieranych przez dłuższy okres dowodów rejestracyjnych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 601-604) 

Informacje pozyskane od poniższych instytucji i organów w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 

lit. f) ustawy o NIK za lata 2014-2016 (do końca lutego) potwierdziły dane uzyskane  

w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie.  

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju poinformowała, że w badanym okresie były 

prowadzone postępowania w sprawie poświadczenia nieprawdy przez czterech 

diagnostów. Przez Policję został stwierdzony w 2016 r. (7 marca) jeden przypadek 

nierzetelnego wykonania przez diagnostę badań technicznych pojazdu m-ki DAF. 

Kontrola drogowa została przeprowadzona bezpośrednio po badaniu technicznym, 

dopuszczającym pojazd do ruchu. Zatrzymano dowód rejestracyjny tego pojazdu  

i wdrożono postępowanie w tej sprawie. W pojeździe tym funkcjonariusze Policji 

stwierdzili nieszczelność pneumatycznego układu hamulcowego oraz brak: klosza 

kierunkowskazu przedniego prawego, nalepki kontrolnej na szybie przedniej 

pojazdu, światła stop z lewej strony, gaśnicy, trójkąta odblaskowego.  

W dniu 8.03.2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju wystąpił do Starosty 

Biłgorajskiego z wnioskiem o rozważenie cofnięcia uprawnienia do wykonywania 

badań technicznych diagnoście, który wykonał badania, w związku z nierzetelnym 

wykonywaniem wyżej opisanego zakresu badań. Jednocześnie Komendant 

poinformował Starostę, iż dopuszczając do ruchu pojazd niesprawny technicznie  

i bez obowiązkowego wyposażenia, diagnosta mógł doprowadzić do zagrożenia 

życia i zdrowia ludzkiego. Policja w stosunku do diagnosty prowadzi postępowanie 

w związku z art. 271 Kodeksu karnego. W dniu 5.04.2016 r. Starostwo wszczęło 

wobec tego diagnosty postępowanie administracyjne. W latach 2014-2015  

i w 2016 r. (do 17 marca) Policja zatrzymała 501 dowodów rejestracyjnych, w tym 

327 dowodów pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu biłgorajskiego, 

ponieważ podczas kontroli drogowej stwierdzono, że pojazd nie został poddany 

badaniom technicznym. Policja nie odnotowała przypadków nieprawidłowego 

wyznaczenia terminu badania pojazdu oraz nie ujawniła wykonywania badań przez 

osoby nieuprawnione, posługujące się fałszywymi pieczęciami SKP i diagnosty.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 526-535, 628-631) 

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju w badanym okresie prowadziła trzy  

postępowania dotyczące poświadczenia nieprawdy przez czterech diagnostów. 
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Ponadto, prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Komendę 

Powiatową Policji w Biłgoraju wobec jednego diagnosty. 

W badanym okresie Prokuratura Okręgowa w Zamościu (poza Prokuraturą 

Rejonową w Biłgoraju) oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  

w Lublinie nie prowadzili postępowań dotyczących poświadczenia nieprawdy przez 

diagnostów, potwierdzenia wykonania badań technicznych przez osoby 

nieuprawnione lub posługiwania się fałszywymi pieczęciami SKP i diagnosty. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w powyższych sprawach  

nie zawiadamiał stosownych organów. 

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Zamościu poinformował, iż w badanym 

okresie nie odnotowano przypadków negatywnych wyników badań urządzeń 

pomiarowych podlegających kontroli metrologicznej, zaś dyrektora Oddziału Urzędu 

Dozoru Technicznego w Lublinie poinformował, że w bazie UDT nie ma 

zarejestrowanych urządzeń zlokalizowanych w siedmiu SKP48.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 524-525, 608-625) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na przydatność systematycznej analizy 

przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych w procesie nadzoru nad SKP. 

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego z powodu niesprawności technicznej pojazdu 

np. w sytuacji, gdy pojazd pomyślnie przeszedł w nieodległym czasie badania 

techniczne w nadzorowanej SKP powinno być sygnałem do objęcia szczególnym 

nadzorem tej stacji. Zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach sprzyjałoby również 

nawiązanie współpracy z organami kontroli ruchu drogowego, w szczególności  

z Policją i umożliwienie tym organom podjęcia działań w celu ustalenia, czy dany 

pojazd pomimo zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a następnie nieprzedłożenia 

Staroście przez jego właściciela zaświadczenia o  pozytywnym wyniku badania 

technicznego i nieodebrania zatrzymanego dowodu, nadal porusza się po drogach. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w zbadanym obszarze. 

5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania nadzoru 
nad stacjami kontroli pojazdów 

5.1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa49 wskazano komórkę organizacyjną 

– WKiD, wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz 

wieloosobowe stanowisko ds. wydawania, cofania i zatrzymania uprawnień  

do kierowania pojazdami, które były odpowiedzialne za prowadzenie spraw 

                                                        
48 LBL/006/P, LBL/017, LBL/018/P, LBL/021, LBL/023/P, LBL/024, LBL/025/P. 
49 Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. 
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dotyczących nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów i spraw związanych  

z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-15) 

5.2. W zakresie czynności zastępcy kierownika WKiD, sprawującego nadzór  

nad SKP, określono zadania wynikające z ustawy Prawo o rd i ustawy o SDG.  

Do jego obowiązków należało m.in.: przygotowanie zaświadczeń o wpisie  

do rejestru, przygotowanie dokumentów uprawniających diagnostów  

do wykonywania badań technicznych pojazdów, sprawowanie nadzoru  

nad działalnością SKP. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 16-17) 

5.3. W Starostwie (do czasu kontroli NIK) nie zostały ustanowione  

i nie funkcjonowały procedury określające sposób postępowania w przypadkach: 

wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących SKP  

i prowadzenia rejestru, nadawania uprawnień diagnostom, planowania  

i wykonywania czynności kontrolnych w SKP oraz sposobu ich dokumentowania, 

działań pokontrolnych, wydawania decyzji o zakazie prowadzenia działalności 

regulowanej i cofnięciu uprawnień diagnoście oraz postępowania z zatrzymanymi 

dowodami rejestracyjnymi. W trakcie kontroli NIK opracowano procedury 

określające zasady sprawowania nadzoru i kontroli SKP50. Sprawy związane  

z zatrzymaniem i zwrotem dowodów rejestracyjnych są prowadzone  w Starostwie 

przez pracownika WKiD, zatrudnionego na stanowisku pracy ds. spraw rejestracji  

i oznaczania pojazdów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 113-116, 543-560, 632) 

5.4. Zastępca kierownika WKiD, wykonujący w 2013 r. i 2015 r. zadania kontrolne  

w SKP, posiadał wykształcenie wyższe techniczne (inżynier) w zakresie techniki 

samochodowej i ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2011 r. ukończył szkolenie  

dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów według 

programu szkolenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 2004  r.  

o diagnostach. Nie odbywał praktyki zawodowej na stanowisku naprawy lub obsługi 

pojazdów samochodowych jako diagnosta. W jednej spośród 21 kontroli SKP 

przeprowadzonych w 2015 r. udział  wzięła osoba, zatrudniona w WKiD  

na stanowisku inspektora ds. drogownictwa, która ukończyła studia licencjackie  

z administracji samorządowej i uzyskała m.in. dwa certyfikaty z jednodniowych 

szkoleń w zakresie wydawania uprawnień (licencji i zezwoleń) dla przewoźników 

drogowych i kontroli tych przedsiębiorców.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 26-55) 

5.5. W latach 2006-2015 Starosta zapewnił zastępcy kierownika WKiD, 

sprawującemu nadzór nad SKP, udział w 8 szkoleniach, w tym zorganizowanych 

przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów (7 szkoleń) i Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Komunikacji (jedno szkolenie). Zakres szkoleń w wymiarze od 2,3  

do 5,0 godzin obejmował m.in.: badania techniczne pojazdów, wymogi w zakresie 

                                                        
50 Zarządzenie nr 10 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady 

sprawowania nadzoru i kontroli SKP. 
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wyposażenia i warunków lokalowych SKP, CEPiK, raport NIK o wynikach kontroli 

sprawowania przez starostów nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, przepisy 

prawa w zakresie funkcjonowania SKP oraz procesu rejestracji pojazdów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 27-41) 

5.6. W Starostwie sprawowanie nadzoru nad SKP w zakresie obowiązków 

przypisano jednej osobie - zastępcy kierownika WKiD, który miał do skontrolowania: 

w 2013 r. – 21 stacji, w 2014 r. – 21 i w 2015 r. – 23 stacje. Zgodnie z art. 83b ust. 2 

pkt 1 ustawy Prawo o rd, obowiązkiem ww. osoby było przeprowadzenie kontroli 

SKP co najmniej raz w roku. 

W WKiD zatrudnionych było 21 osób. Zadania  z zakresu ewidencji, rejestracji 

i wyrejestrowania pojazdów powierzono 11 osobom, prowadzenie rejestru 

zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i ich zwrotu – jednej osobie, wydawanie  

i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami – czterem osobom. W ramach nadzoru prowadzonego przez Starostę 

corocznej kontroli przez J.A. podlegały SKP (23) oraz uprawnieni diagności (64), a 

kontroli przez A.O. - ośrodki szkolenia kierowców: 24 w 2013 r., 23 w 2014 r., 19 w 

2015 r. oraz  weryfikacja instruktorów (74 instruktorów). Ponadto M.R. co najmniej 

raz  

na 5 lat przeprowadzała kontrolę: podmiotów, którym wydano licencje na transport 

drogowy rzeczy i osób (230), przedsiębiorców posiadających zaświadczenia 

potwierdzające wykonywanie przewozów na potrzeby własne (147) i zezwolenia  

na wykonywanie regularnych przewozów osób (50). Kontrola co 6 miesięcy była 

wykonywana przez S.D. w zakresie prawidłowości zastosowania, funkcjonowania  

i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na drogach powiatowych i gminnych (łącznie 110 odcinków dróg powiatowych  

o długości 598 km oraz 808 km dróg gminnych na terenie 14 gmin). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 16-19, 79-105, 141-148, tom II str. 235) 

5.7. Starosta nie zawarł z dyrektorem TDT porozumienia w zakresie kontroli SKP. W 

wyjaśnieniach Starosta podał, że powierzenie czynności kontrolnych w SKP 

Dyrektorowi TDT było możliwe, lecz nie obligowało Starosty do zawarcia takiego 

porozumienia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 77-78, 632, tom II str. 254-257) 

5.8.-5.9. W badanym okresie w Starostwie w ramach prowadzonej kontroli 

wewnętrznej nie prowadzono kontroli z zakresu dopuszczenia pojazdów do ruchu 

drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 77-78, 632-633) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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w zbadanym obszarze. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę, 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 Kontroli, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie kontroli, co najmniej raz w roku, w każdej SKP wpisanej  

do rejestru działalności regulowanej, przez osoby posiadające niezbędną 

wiedzę w przedmiocie kontroli.  

2. Wykonywanie czynności kontrolnych w SKP w pełnym zakresie, wynikającym  

z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Rzetelne prowadzenie postępowań w sprawie wydania uprawnień diagnostom. 

4. Bieżące monitorowanie terminów ważności poświadczeń TDT w celu 

uniemożliwienia wykonywania badań technicznych pojazdów przez SKP 

niespełniające wymogu określonego w art. 83 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo o rd. 

5. Zobowiązanie SKP do przekazywania na bieżąco danych dotyczących zmian  

w wyposażeniu SKP, w szczególności urządzeń do pomiaru ciśnienia  

i analizatorów spalin. 

6. Zaktualizowanie danych w rejestrze działalności regulowanej stacji kontroli 

pojazdów. 

7. Terminowe dokonywanie wpisu (i  aktualizacji) do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących SKP na podstawie kompletnej dokumentacji. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 

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 uwagi 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. 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 
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Lublin, dnia      02          maja 2016 r. 

 

Kontroler 

 

Dyrektor  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 
  

Jerzy Bielak 

główny specjalista kontroli państwowej 

Edward Lis  

 

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

 

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

podpis podpis 
 

 


