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Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Kontrolą objęto lata 2014-2016 (do 31 marca). Badaniami objęto dokumentację 

stanowiącą podstawę wpisu do rejestru działalności regulowanej wszystkich stacji 

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

a także dokumentację stanowiącą podstawę wydania uprawnień zatrudnionym w tych 

SKP diagnostom. W przypadku stwierdzenia nieprzeprowadzania w wymaganych 

okresach kontroli w objętych nadzorem SKP, badaniom zostały poddane dokumenty 

niezbędne dla ustalenia daty ostatniej kontroli takich SKP oraz jej wyników. Ponadto 

zostały zebrane dane statystyczne (od dnia wejścia w życie przepisów ustawy  o  

swobodzie działalności gospodarczej, tj. od 21.08.2004 r.), dotyczące wydanych 

decyzji o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP           (oraz o 

zakazie prowadzenia tej działalności) a także o nadaniu uprawnień                do 

wykonywania badań technicznych pojazdów (i odpowiednio cofnięciu tych uprawnień). 

Natomiast za okres od 2010 r. zostały zebrane informacje dotyczące zawartych z 

Transportowym Dozorem Technicznym porozumień w sprawie kontroli SKP, liczby 

przeprowadzonych w tym czasie kontroli SKP przez służby starosty,          przesłanych 

staroście zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego oraz diagnostów, 

dowodów rejestracyjnych pojazdów. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

                   

Kontrolerzy 

 

1. Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  

do kontroli nr 98525 z dnia 2 lutego 2016 r. 

2. Wojciech Niemyski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli      

nr 98542 z dnia 2 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 1-2,439-440) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Lubartowie (dalej: „Starostwo”), ul. Słowackiego 8,  

21-100 Lubartów.  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Fryderyk Puła, Starosta Lubartowski1 (dalej: Starosta), od dnia 1 grudnia 2014 r2. 

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

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 działalność Starostwa w zbadanym 

zakresie.  

W toku kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości polegające na:  

 niewywiązaniu się przez Starostę z obowiązku przeprowadzania kontroli SKP  

w okresach przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym4 (dalej: ustawa Prawo o ruchu drogowym), 

                                                           
1  Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 1 grudnia 2014 r. 
2 Starostą w latach 2010 – 2014 był również Fryderyk Puła. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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 nieweryfikowania, w ramach posiadanego uprawnienia nadzorczego, katalogu 

wykonywanych badań diagnostycznych przez dwie SKP, których dopuszczalny 

zakres prowadzonych badań został ustawowo ograniczony z dniem 1 stycznia  

2016 r., 

 nieprzeprowadzaniu kontroli w SKP w zakresie prawidłowości wykonywania badań 

technicznych pojazdów,  

 nieefektywnej kontroli zarządczej, której obowiązek zapewnienia wynika z art. 69 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5, skutkującej 

powierzeniem zadań z zakresu nadzoru nad SKP i kontroli SKP pracownikom 

Starostwa nieposiadającym niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia  

do skutecznego wykonywania tych zadań. 

 

Starosta prawidłowo rozpatrywał wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących SKP, w oparciu o kompletne akta rejestrowe oraz właściwie nadawał 

uprawnienia diagnosty. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Prowadzony w Starostwie rejestr działalności regulowanej, zawierał 18 wpisów 

podmiotów prowadzących SKP. Z tej liczby osiem podmiotów6 wpisano do rejestru 

z urzędu, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o  swobodzie 

działalności gospodarczej7 (dalej: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 

Kolejne trzy podmioty zostały wpisane w latach 2005 – 20098, jeden  w 2011 r.9, 

trzy w 2012 r.10, jeden w 2013 r11. oraz dwa w 2014 r12. Analiza wpisów w rejestrze 

wykazała, że dokonano w nim czterech wykreśleń podmiotów prowadzących SKP, 

tj.: 31 grudnia 2004 r. wykreślono podmiot prowadzący SKP (LLB/002/P) w  związku 

z przekształceniem stacji podstawowej na  okręgową, prowadzoną przez ten sam 

podmiot, SKP (LLB/009) w związku ze zmianą nazwy podmiotu prowadzącego SKP13, 

w  dniach 30 kwietnia 2012 r. oraz 4 listopada 2014 r. z rejestru zostały wykreślone 

dwa podmioty prowadzące SKP14, na  podstawie wniosków przedsiębiorców którzy 

zawiesili działalność gospodarczą w  tym zakresie. Z ww. rejestru wynika, że na dzień 

kontroli, na terenie Starostwa badania techniczne pojazdów wykonuje 14  SKP (siedem 

podstawowych oraz siedem okręgowych). 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 5-26) 

1.2. Badaniem objęto dokumentację, stanowiącą podstawę sześciu wpisów do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących SKP, które w okresie objętym kontrolą, wykonywały 

badania techniczne pojazdów, tj. wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, 

oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione oraz poświadczenia zgodności 

                                                                                                                                                         
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. 
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
6 Stacje: LLB/001/P, LLB/002/P, LLB/003/P, LLB/004/P, LLB/005, LLB/006/P, LLB/007, LLB/008. 
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. 
8 Stacje: LLB/009, LLB/010, LLB/011/P. 
9 Stacja LLB/012/P. 
10 Stacje: LLB/013, LLB/014/P, LLP/015/P. 
11 Stacja LLB/002. 
12 Stacje: LLB/016, LLB/017/P. 
13 z Zakładu Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej s.c. na NESZOW s.c. 
14 LLB/010, LLB/011/P. 
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wyposażenia i warunków lokalowych, wydane przez dyrektora Transportowego Dozoru 

Technicznego (dalej: TDT). Kierownik WKTiD wyjaśnił, że oświadczenia składali 

osobiście przedsiębiorcy występujący o wpis do rejestru, a ich dane weryfikowano  

na podstawie dokumentów tożsamości oraz wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zgodnie z art. 83a ust. 3 ustawy  Prawo o ruchu drogowym, wpis do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek 

przedsiębiorcy. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1, do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów 

wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

SKP15.  

 Badane wykazało, że  wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, 

zawierały następujące dane: nazwę firmy przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę, 

 numer w  rejestrze przedsiębiorców - o ile taki numer przedsiębiorca posiadał,  numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), adres SKP, zakres badań jakie przedsiębiorca zamierzał 

przeprowadzać oraz  imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich 

uprawnień. Wraz  z wnioskiem, przedsiębiorcy składali oświadczenia zawierające dane 

określone w art. 83a ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 28-217, Tom II str. 129-130) 

1.3. Zgodnie z art. 4 ust.  1 i 2  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 

we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także 

wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej. Do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostwo, w  

dniu 31 grudnia 2004 r. (z urzędu) wpisano jeden podmiot nieposiadający statusu 

przedsiębiorcy (Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie). 

Po dniu 23 września 2009 r. Starosta nie dopuszczał do wykonywania badań 

technicznych podmiotów niebędących przedsiębiorcami. Prowadzenie SKP przez 

podmioty niebędące przedsiębiorcami jest możliwe od 23 września 2015 r., w związku 

z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym16 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 24-25) 

1.4. Nie stwierdzono przypadków dokonywania przez Starostę wpisów do rejestru, na 

 podstawie poświadczeń wystawionych innemu przedsiębiorcy. Żaden 

z przedsiębiorców prowadzących SKP na terenie powiatu, nie nabył stacji w drodze 

czynności cywilnoprawnych od innego podmiotu.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 222) 

1.5.  Starosta nie opracował procedur zabezpieczających przed ewentualnym 

dokonaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców w przypadkach o których mowa 

w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. gdy wydano prawomocne 

orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej 

wpisem, lub przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej 

z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie 

wniosku. Nie miało to wpływu na prawidłowość postępowania w Starostwie w tym 

zakresie, gdyż nie stwierdzono przypadków odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

działalności regulowanej z ww. przyczyn oraz przypadków wydania orzeczeń 

zakazujących wykonywania działalności, z przyczyn określonych w art. 71 ust. 1 tej 

ustawy.   

                                                           
15 Dz. U. Nr 223, poz. 2264. 
16 Art. 83 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015. 1326). 
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(dowód: akta kontroli Tom I str. 269-270) 

1.6. Z analizy wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP wynika, 

że wszystkie stacje zlokalizowane są w granicach powiatu lubartowskiego. Kierownik 

Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa (dalej: Kierownik WKTiD) 

potwierdził w złożonej na potrzeby kontroli NIK informacji, że na terenie 

kontrolowanego powiatu, działalność prowadzą wyłącznie stacje wpisane do rejestru 

prowadzonego przez Starostwo. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 221-222) 

1.7. Na okoliczność dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, 

Starosta każdorazowo wydawał zaświadczenie potwierdzające wpis, w treści którego 

zamieszczano: nazwę firmy przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedzibę 

przedsiębiorcy, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności 

gospodarczej, NIP, adres stacji kontroli pojazdów, oznaczenie SKP (podstawowa lub 

okręgowa) oraz kod rozpoznawczy stacji (LLB/ …./P lub LLB/….). 

 Zaświadczenia zostały wydane przez Starostę, w terminie do siedmiu dni od dnia 

wpływu wniosku o wpis (w terminie od 1 do 6 dni), tj. zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 62,90,120,145,168,192) 

1.8. Na podstawie analizy dokumentacji załączonej do wniosków, stanowiącej 

podstawę wpisu do rejestru działalności regulowanej ustalono, że była ona kompletna 

i zawierała dane wskazane w art. 83a ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oprócz 

akt rejestrowych założonych dla każdej stacji, w segregatorach gromadzono inne 

dokumenty m.in.: decyzje o wykreśleniu z rejestru tych przedsiębiorców, którzy 

zawiadomili o zakończeniu działalności, informacje o zmianie nazwy podmiotu 

prowadzącego SKP, decyzje w sprawie rozszerzenia uprawnień diagnostów lub 

ich cofnięcia, informacje o zmianie  składu osobowego diagnostów zatrudnionych 

w danej SKP. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 63-66,89,93-95,118-119,143-144,166-167,194,197) 

1.9. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw17, podmioty, które w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy prowadziły podstawową stację kontroli pojazdów, albo podstawową 

stację kontroli pojazdów wykonującą niektóre badania z zakresu okręgowej stacji 

kontroli pojazdów, mogły do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonywać badania techniczne 

w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu, o którym mowa w art. 83 ust. 3 

pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Podmioty te mogły uzyskiwać z ważnością  

do tego terminu, kolejne poświadczenia w zakresie posiadanego wyposażenia  

i warunków lokalowych. Kontrola wykazała, że na terenie powiatu lubartowskiego dwie 

podstawowe SKP18 posiadały uprawnienia do wykonywania niektórych dodatkowych 

badań technicznych, zastrzeżonych dla okręgowych SKP. Przedsiębiorcy prowadzący 

te SKP nie wystąpili  do Starosty o zmianę wpisu w  rejestrze działalności regulowanej, 

co do zakresu realizowanych badań technicznych pojazdów, przed upływem terminu 

ważności wykonywania dodatkowych badań. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę 

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

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

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

ww. SKP, Starosta  nie podjął w ramach sprawowanego nadzoru, działań w celu 

                                                           
17 Dz. U. Nr 97, poz. 802.  
18 Stacje LLB/012/P, LLB/015/P. 
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zapewnienia legalności prowadzonej przez te stacje działalności po 1 stycznia 2016 r., 

w szczególności nie wzywał przedsiębiorców do zgłoszenia stosownych zmian 

w rejestrze. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym - organem 

właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli 

pojazdów jest Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności 

objętej wpisem.  Na podstawie art. 83b ust. 1 tej ustawy – sprawuje on nadzór nad 

SKP. W myśl art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spełnianie przez 

przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej 

podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. 

Zgodnie zaś z art. 57 ust. 3 tej ustawy, organ prowadzący rejestr może wezwać 

przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. 

Starosta nie skorzystał z tego uprawnienia, w  szczególności nie przeprowadził w tych 

SKP kontroli mającej na celu weryfikację, czy stacje te nie przeprowadzają badań 

technicznych wykraczających poza zakres określony we  właściwych przepisach. 

Działania w stosunku do przedsiębiorców prowadzących SKP nr LLB/012/P 

i LLB/015/P, Starosta podjął dopiero w trakcie kontroli  NIK, przesyłając do SKP 

18 lutego 2016 r., pisma  informujące o  wejściu w życie przepisów ograniczających 

katalog badań technicznych właściwych dla stacji podstawowych, a następnie 

po dokonaniu zmian wpisów w rejestrze, w dniu 1 marca 2016 r. wydał 

przedsiębiorcom aktualne zaświadczenia zmienione zaświadczenia o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących  SKP. W toku niniejszej kontroli, na podstawie analizy 

wydruków badań przeprowadzonych przez ww. stacje w okresie od 1 stycznia do 29 

lutego 2016 r. ustalono, że nie przeprowadzały one niedozwolonych badań 

technicznych. Ustalono ponadto, że do dnia zakończenia kontroli NIK (04.04.2016 r.), 

w aktach rejestrowych ww. przedsiębiorców, brak było dowodów na zdanie pieczęci 

identyfikacyjnych diagnostów z tych stacji oraz pieczątek SKP z niedopuszczalnymi 

„literkami”, pomimo złożonych zobowiązań tych przedsiębiorców do ich zwrotu. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 62,90) 

W złożonych wyjaśnieniach Starosta podał, że pismem nr KOM.5421.7.2016 z dnia 

18 lutego 2016 r., wezwano przedsiębiorców prowadzących podstawowe stacje kontroli 

pojazdów w celu zmiany zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy  

do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wydano im nowe 

zaświadczenia. Przedsiębiorcy poinformowani byli również telefonicznie, że od 

1 stycznia 2016 r nie mogą wykonywać w swoich stacjach przeglądów ciągników 

rolniczych i przyczep powyżej 3,5 tony. Prowadząc działalność gospodarczą, 

przedsiębiorcy zobowiązani są do śledzenia przepisów i  przestrzegania prawa. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 38-40) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej  zakresie,  

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Starosta nie reagował na niewypełnianie przez przedsiębiorców prowadzących 

SKP nr LLB/012/P i LLB/015/P ich obowiązków, określonych w artykule 

66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie zgłaszania 

zmian do wpisu w rejestrze, w terminie 14 dni od ich zajścia.  Nie wzywał 

przedsiębiorców do usunięcia rozbieżności pomiędzy rejestrem, a stanem 

faktycznym, wiadomym Staroście z racji zmiany z końcem 2015 r. przepisów 

ustawy Prawo o ruchu drogowym  i przesyłanych do wiadomości Starostwa 

kopii poświadczeń zgodności warunków lokalowych i wyposażenia ww. SKP 

z przepisami prawa, wydanych dla tych stacji przez dyrektora TDT w 2015 r. 

Starosta nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i nie przeprowadził 

w dwóch SKP, kontroli pozaplanowej, mającej na celu weryfikację, czy stacje 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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te po 1 stycznia 2016 r. nie przeprowadzały badań technicznych 

wykraczających poza zakres ustawowy. 

2. Starosta nie podjął działań w celu wyegzekwowania od przedsiębiorców 

prowadzących ww. SKP, zwrotu pieczęci identyfikacyjnych diagnostów z tych 

stacji i pieczątek SKP, mimo zobowiązania się przedsiębiorców do ich zwrotu.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie19, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

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

2.1. W Starostwie prowadzony jest rejestr decyzji administracyjnych, dotyczących 

wydania lub cofnięcia uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz rozszerzenia dotychczas posiadanych uprawnień. Do rejestru wpisano ogółem 

63 decyzje administracyjne: 33 wydane do 2004 r., 22 -  w latach 2005 – 2013 oraz   

8  - w latach 2014  -  2015. Wśród tych 63  decyzji administracyjnych, dwie dotyczyły 

rozszerzenia uprawnień diagnostom20 a jedna  cofnięcia uprawnień diagnoście21.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 223-224, 245-259) 

2.2. Wszystkie decyzje zostały wydane (z up. Starosty) przez kierowników Wydziału 

Komunikacji, Transportu i Drogownictwa posiadających upoważnienia wydane im przez 

Starostę22, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym23. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 242-244) 

2.3. W złożonych wyjaśnieniach Starosta podał, że upoważnienia  do wydawania 

decyzji administracyjnych udzielane były zgodnie z delegacją określoną przepisami 

prawa i  aktami wewnętrznymi Starostwa. Pomimo delegacji swoich uprawnień, 

zachowywał kompetencje nadzorcze poprzez stosowanie w urzędzie  odpowiednich 

mechanizmów kontroli zarządczej. Każda osoba upoważniona  przez Starostę  

do wydawania  w jego imieniu decyzji administracyjnych działała na podstawie 

pisemnego upoważnienia, skierowanego do konkretnego pracownika, określonego  

z imienia i nazwiska. Upoważnienia  udzielane były w sprawach bieżących, typowych 

dla danego stanowiska pracy, zgodnie z zakresem czynności i  prowadzonym rejestrem 

pełnomocnictw i upoważnień. Stosowane były  procedury i mechanizmy wewnętrzne,  

które gwarantowały działania Starostwa w granicach prawa, bieżącą realizację zadań 

i właściwą jakość usług. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Starostwie 

obowiązywał określony podział kompetencji i zasada hierarchicznego 

podporządkowania i nadzoru. Starosta kierował Starostwem przy pomocy 

Wicestarosty, Członka Zarządu (etatowego), Sekretarza, Skarbnika i kierowników 

komórek organizacyjnych, którzy sprawowali nadzór i koordynowali realizację 

przydzielonych zadań i w tym zakresie ponosili odpowiedzialność przed Starostą.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 269-270) 

2.4. Na podstawie analizy próby 15 kompletów dokumentów dołączonych do wniosków 

przedłożonych Staroście przez osoby ubiegające się o wydanie uprawnień  

do wykonywania badań technicznych pojazdów ustalono, że osoby te posiadały: 

                                                           
19 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
20  w 2015 r. dwóch diagnostów poszerzyło swoje uprawnienia. 
21  W 2005 r. jednemu diagnoście cofnięto uprawnienia. 
22 Upoważnienia o numerach: Or 0112.9.99 z dnia 16.06.1999 r., Or.0114/5/11 z dnia 16.02.2011 r., ORG.077.63.2014 z dnia 
15.12.2014 r. 
23Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm. 
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wykształcenie wyższe, w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej 

lub innej niż samochodowa, lub wykształcenie średnie techniczne o specjalności 

samochodowej lub o specjalności innej niż samochodowa. Każda z tych osób 

legitymowała się udokumentowanym okresem praktyki, o którym mowa w § 2 pkt 1-4 

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

w stosunku do diagnostów24, a od 10 sierpnia 2014 r. w art. 84 ust. 2b pkt 1-4 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym a także dokumentami potwierdzającymi zdany egzaminem 

kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez dyrektora Transportowego Dozoru 

Technicznego.  Dokumenty, stanowiące podstawę wydania uprawnień do wykonywania 

badań technicznych pojazdów, były potwierdzone za zgodność z  oryginałem. Zakres 

szkoleń oraz praktyki zawodowej, odbytej przez poszczególne osoby, 

był dokumentowany zaświadczeniem, umową o pracę określającą wymagane dla 

odbycia praktyki stanowisko, z adnotacją  jej kontynuowania oraz świadectwem pracy. 

W Starostwie dostosowano procedury i sposób kwalifikacji wniosków do nowych 

wymagań w stosunku do diagnostów, wynikających ze zmiany podstawy prawnej 

w zakresie długości praktyki, warunków zwolnienia z obowiązkowego szkolenia oraz 

możliwości i warunków wliczenia praktyki odbytej podczas studiów. Wydane 

diagnostom uprawnienia od 10 sierpnia 2014 r. uwzględniały zmiany wprowadzone 

do ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 218-220, 225-241) 

2.5. Z analizowanej dokumentacji, dotyczącej 15 osób ubiegających się o wydanie 

uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów, dwie z nich25 

wystąpiły do Starosty z wnioskami o  wydanie decyzji rozszerzających ich uprawnienia. 

Z przedłożonych zaświadczeń26 wynika, że odbyli oni szkolenia według programu 

ustalonego w części II i III załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów 

oraz wzorów dokumentów z tym związanych27, a także zdali egzaminy kwalifikacyjne 

w zakresie uprawniającym do wykonywania badań technicznych autobusu, którego 

dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h oraz  

badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów 

niebezpiecznych. Decyzje28, rozszerzające uprawnienia, zostały wydane przez 

Starostę odpowiednio: 18 czerwca i 16 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 245-257) 

2.6. Z ww. dokumentacji 15 osób wynika też, że zakres wydanych przez Starostę 

uprawnień, był zgodny z zakresem odbytych szkoleń oraz zakresem uprawnień 

poddanych ocenie podczas egzaminów kwalifikacyjnych. Nie stwierdzono przypadku 

wydania przez Starostę, uprawnień z naruszeniem prawa. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 218-220, 225-241)  

2.7. W złożonych wyjaśnieniach Starosta podał, że informacje o diagnostach  którym 

zostały cofnięte uprawnienia, napływały do Starostwa formie elektronicznej 

z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wysyłanych przez ten Urząd 

z własnej inicjatywy. Informacje zawierały: imię i nazwisko diagnosty, numer uprawnień 

diagnosty, oraz dzień i numer wydanej przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień. 

Aktualnie, brak jest jednego rejestru diagnostów. Nadzór nad SKP sprawują 

poszczególni starostowie, informacje są rozproszone po starostwach i brak jest 

dokładnej informacji o osobach uprawnionych, wykonujących badania techniczne 

                                                           
24 Dz. U Nr 246, poz. 2469, ze zm. 
25 R.S. – uprawnienie diagnosty Nr LLB/D/0030, Z. Sz. - uprawnienie diagnosty Nr LLB/D/0025. 
26 Nr TDT-ED/6741/15 oraz Nr TDT-ED/6933/15. 
27 Dz. U. z 2014 r. poz. 1836. 
28 KOM.5422.5.2015 i KOM.5422.7.2015. 
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pojazdów. Zdaniem Starosty gromadzenie tego rodzaju informacji jest jednym 

z istotnych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu badań 

technicznych pojazdów w kontekście przepływu informacji przede wszystkim 

o diagnostach, którym cofnięto uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 270) 

2.8. W przekazanej na potrzeby kontroli NIK w dniu 17 marca 2016 r. informacji 

o przeglądach technicznych pojazdów, które są ewidencjonowane w bazie Centralnej 

Ewidencji Pojazdów (dalej: CEP), Komendant KPP w Lubartowie poinformował, 

że: Policjanci podczas kontroli drogowych, w trakcie sprawdzania danych pojazdu  w 

 bazie CEP mają  tylko informacje w zakresie badań technicznych pojazdu 

(data ostatniego badania i następnego badania technicznego oraz wynik badania). 

Dostęp do szerszych danych tj. danych stacji, która wykonała przegląd  jest możliwy, 

lecz w chwili obecnej urządzenia  MTN29, którymi dysponują policjanci w służbie 

patrolowej, nie są wyposażone w odpowiednią aplikację.  

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 29 lutego 2016 roku policjanci KPP  

w Lubartowie w trakcie kontroli drogowej nie stwierdzili żadnego przypadku 

sfałszowania potwierdzenia wykonania przeglądu technicznego pojazdu. W ww. 

okresie nie ujawniono żadnego przypadku nierzetelnego wykonania badań 

technicznych pojazdu przez SKP działające na terenie Miasta Lubartów. Komendant 

KPP w Lubartowie podał też, że w chwili obecnej brak jest możliwości 

wyszczególnienia przypadków zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu złego 

stanu technicznego pojazdu ujawnionego w krótkim czasie od wykonania przeglądu 

technicznego (maksimum cztery miesiące). Liczba zatrzymanych dowodów 

rejestracyjnych z powodu stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu 

technicznemu, w poszczególnych latach badanego okresu była następująca: 

381 zatrzymanych dowodów w 2014 r,  277 – w 2015 r. oraz 41 dowodów w okresie 

styczeń – luty 2016 r. W latach 2014 – 2015 Komenda Powiatowa Policji  Lubartowie 

nie prowadziła żadnego postępowania karnego w sprawach poświadczenia nieprawdy 

przez diagnostów. Od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r. KPP w Lubartowie prowadziło 5 

postępowań z art. 271 §1 Kk (poświadczenie nieprawdy), w stosunku do pięciu 

diagnostów.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 35-37) 

Z informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP 

w Lublinie, dotyczącej kontroli przeprowadzonych odpowiednio: 3 i 5 marca 2016 r. 

przez jednostki Policji z terenu województwa lubelskiego wynika, 

że po przeprowadzeniu kontroli dwóch pojazdów wyjeżdżających z SKP bezpośrednio 

po wykonaniu  technicznego, stwierdzono usterki wskazujące na nierzetelne wykonanie 

tych przeglądów. W pojeździe wyjeżdżającym z SKP - LLB/015/P stwierdzono różną 

rzeźbę bieżnika na poszczególnych oponach kół samochodu, natomiast w pojeździe 

wyjeżdżającym z SKP - LLB/014/P  stwierdzono pękniętą szybę czołową oraz 

niesprawne światło przeciwmgielne. W obu przypadkach zostały zatrzymane dowody 

rejestracyjne pojazdów.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 131-133) 

Z informacji Prokuratora Rejonowego w  Lubartowie, dotyczącej poświadczenia 

nieprawdy przez diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów na terenie 

Powiatu Lubartowskiego wynika, że w latach 2014 – 2016 (do 2 marca) zostały 

zainicjowane trzy postępowania na skutek zawiadomień TDT – Oddział Terenowy 

w Lublinie w sprawie dokonania przez trzech uprawnionych diagnostów badania 

                                                           
29 Mobilny Terminal Noszony. 
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technicznego pojazdów i wpisów w dowodach rejestracyjnych niezgodnie ze stanem 

faktycznym.   

(dowód: akta kontroli Tom II str. 41-43) 

2.9. W złożonych wyjaśnieniach Starosta potwierdził, że diagności, którym zostały 

nadane uprawnienia przez Starostę Lubartowskiego ze względu na miejsce 

zamieszkania, zachowują swoje uprawnienia bez względu na zmianę stacji na której 

są zatrudnieni, jak również późniejszą zmianę miejsca zamieszkania. Nie było 

przypadków zmian numerów uprawnień diagnostów. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 270) 

2.10-11. W dokumentacji  kontroli przeprowadzanych w SKP przez Starostę w latach 

2014 - 2016 (do 29 lutego) nie ma zapisów świadczących o przeprowadzeniu przez 

diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem 

wykonania lub o wydaniu przez diagnostę zaświadczenia, albo dokonaniu wpisu  

do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub 

obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast w toku kontroli przeprowadzonych przez 

inspektora TDT i pracownika Starostwa w dniach 18 -23 marca 2016 r. w trzech SKP, 

na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą i  dyrektorem 

Transportowego Dozoru Technicznego, ujawnionych zostało szereg nieprawidłowości 

w zakresie badań przeprowadzanych przez diagnostów. Szerzej te kwestie zostały 

opisane w pkt 3.15 niniejszego wystąpienia. Zgodnie z pkt 9 ww. porozumienia, 

w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołów, w których stwierdzono 

nieprawidłowości, Starosta obowiązany jest przekazać dyrektorowi TDT, informację 

na temat środków jakie zostały podjęte względem przedsiębiorcy prowadzącego SKP, 

w której zostały stwierdzone nieprawidłowości. 

Z dokumentacji przesłanej do Starostwa przez Prokuratora Rejonowego  

w Lubartowie wynika, że Prokurator zawiesił jednego diagnostę w wykonywaniu 

zawodu, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z art. 271 § 3 Kk w związku 

z art. 271 § 1 Kk. Wyrokiem Sądu Rejonowego w  Lubartowie z dnia 28 września 

2005 r., uznano diagnostę winnym wielokrotnego potwierdzenia sprawności technicznej 

pojazdów, bez przeprowadzania stosownych badań technicznych. Decyzją 

Km.5510/1/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. Starosta cofnął uprawnienia do wykonywania 

badań technicznych pojazdów temu diagnoście.  

Z informacji Kierownika WKTiD wynika, że  diagnosta ten nie ubiegał się  

o odzyskanie uprawnień, ponieważ nie posiadał wykształcenia technicznego 

(świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej), przez co został definitywnie 

wyeliminowany z ponownego ubiegania się o uprawnienia diagnosty. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 258-259, 275, Tom II str. 134) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów 
wykonywanymi w SKP 

3.1-2-3. W latach 2013 – 2014 kontroli podlegało 12 przedsiębiorców wpisanych  

do rejestru działalności regulowanej, prowadzących SKP, natomiast w latach 2015 – 

2016 14 przedsiębiorców. Analiza dokumentacji za powyższy okres wykazała, 

że Starosta nie wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia kontroli w okresach 

przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w  zakresie 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 cyt. wyżej ustawy 

oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia 

wymaganej dokumentacji.  

W 2013 r. kontrolę przeprowadzono w siedmiu SKP (w pięciu stacjach 

nie przeprowadzono), w 2014 r. kontrolę przeprowadzono w trzech SKP (w dziewięciu 

nie przeprowadzono), w latach 2015 – 2016 (do 29 lutego 2016 r.), żadna z SKP nie 

została poddana kontroli. Z poddanych kontroli siedmiu SKP w 2013 r., w dwóch  SKP 

(LLB/012/P, LLB/007) przeprowadzono kolejną kontrolę (w 2014 r.) po upływie 

16 miesięcy.  

 Starostwo nie posiadało planów kontroli przedsiębiorców prowadzących SKP 

w latach 2013 - 2015. W dniu 1  lutego 2016 r. został opracowany plan kontroli stacji 

na 2016 r., w  treści którego zapisano, że  wszystkie kontrole SKP zostaną 

przeprowadzone w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. W czasie kontroli NIK 

(3 marca 2016 r.), Starosta  zawarł porozumienie z Transportowym Dozorem 

Technicznym, w sprawie powierzenia czynności kontrolnych dyrektorowi TDT w trzech 

SKP, wskazanych przez kontrolerów NIK. Ostatnie kontrole SKP, zostały 

przeprowadzone przez Starostę: w dwóch SKP w 2011 r.30, w trzech SKP w 2012 r.31, 

w siedmiu SKP w 2013 r.32, w trzech SKP w 2014 r.33. W dwóch SKP34, które zostały 

wpisane do rejestru przedsiębiorców odpowiednio: 30 października i 12 grudnia 2014 

r., Starosta nie przeprowadził kontroli do dnia 29 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 27, 300-385, Tom II str. 47-48, 87) 

W złożonych wyjaśnieniach, dotyczących nieprzeprowadzania kontroli w SKP 

w 2015 r., Starosta podał, że w grudniu 2014 r. Kierownikiem WKTi D został Marek 

Kowalski, który funkcję tę pełni do chwili obecnej. Kierownik nie posiadał 

odpowiedniego przeszkolenia ani kwalifikacji, aby prowadzić kontrolę w SKP. 

W 2015 roku odbył dwa szkolenia  o  tematyce kontroli SKP. Kontrole wszystkich 

14 SKP zostaną przeprowadzone w 2016 roku według opracowanego harmonogramu 

kontroli. Trudno na chwilę obecną wskazać (poprzedni kierownik nie pracuje), 

przyczyny  nieprzeprowadzenia kontroli we wszystkich SKP w latach 2013-2015. 

Mogło to być spowodowane brakiem wolnego czasu lub nadmiarem obowiązków 

spoczywających na kierowniku Wydziału. 

 Ponadto, w wyjaśnieniach Starosta przytoczył szereg zadań Wydziału 

Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, wymagających cyklicznego nadzoru, kontroli 

i monitoringu, co wskazuje na znaczne obciążenie pracowników tego Wydziału.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 33) 

Na podstawie próby pięciu ostatnich wpisów w rejestrze działalności regulowanej 

(w okresie od 30 kwietnia 2012 r. do 12 grudnia 2014 r.) przedsiębiorców 

prowadzących SKP ustalono, że w dwóch SKP35, Starosta po raz pierwszy 

przeprowadził kontrole, w  zakresie spełniania przez stacje wymogów określonych 

w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w okresie 12 i 15 miesięcy od dnia 

wpisu do rejestru. W  toku tych kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości. W trzech 

pozostałych stacjach36, które zostały wpisane do rejestru odpowiednio: 24.07.2012 r., 

30.10.2014 r. i 12.12.2014 r., do dnia zakończenia kontroli NIK, Starosta  

nie przeprowadził kontroli. 

                                                           
30 LLB/001/P – 21.11.2011 r., LLB/005 -23.11.2011 r. 
31 LLB/008 – 16.10.2012 r., LLB/009 – 20.09.2012 r., LLB/014/P – 09.10.2012 r. 
32 LLB/002 – 20.06.2013 r. ,LLB/004/P -20.06.2013 r., LLB/006/P – 09.10.2013 r., LLB/007 – 10.05.2013 r., LLB/012/P –  
10.05.2013 r., LLB/013 – 23.04.2013 r., LLB/015/P – 10.12.2013 r. 
33 LLB/007 – 17 września 2014 r., LLB/009 – 14 maja 2014 r., LLB/012/P -17 września 2014 r.. 
34 LLB/016. LLB/017/P 
35 Stacje:  LLB/013 - wpisana do rejestru 30.04.2012 r. – kontrolę przeprowadzono 23.04.2013 r., LLB/015/P – wpisana do rejestru 
03.09.2012 r. – kontrolę przeprowadzono 10.12.2013 r.  
36 Stacje: LLB/014.P, LLB/016, LLB/017/P. 
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(dowód: akta kontroli Tom I str. 5-23,37,50,54,60,96,328-341,377-385,Tom II str. 47-

48) 

3.4. W poddanych analizie sześciu decyzjach, wydanych przez dyrektora 

Transportowego Dozoru Technicznego w okresie od 10 września do 29 grudnia 2015 

r., w sprawie poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP 

z wymaganiami, stwierdzono, że wydane zostały w każdym przypadku przed upływem 

ważności poprzednio wydanych poświadczeń zgodności. W jednym przypadku 

poświadczenie dla przedsiębiorcy wystawiono w ostatnim dniu ważności „starego” 

poświadczenia, natomiast pozostałe pięć, wydano w okresie od 10 do 45 dni przed 

wygaśnięciem poprzednich poświadczeń. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 279-291) 

3.5.  Zamiar wszczęcia trzech kontroli przeprowadzonych w SKP w 2014 r., 

(w 2015 r. kontroli nie przeprowadzano), każdorazowo poprzedzony był stosownym 

zawiadomieniem skierowanym do przedsiębiorcy, w terminie siedmiu dni przed 

jej rozpoczęciem. Kontrole przeprowadzał Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu 

i Drogownictwa.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 44-46) 

3.6.  Z dokumentacji trzech kontroli przeprowadzonych w SKP w 2014 r.37 wynika, 

że ich przebieg nie obejmował pełnego zakresu, wymaganego art. 83b ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo o ruchu drogowym. W żadnej z tych kontroli, nie  wykonano badań 

technicznych pojazdów, z  powodu braku pojazdów w toku wykonywania czynności 

kontrolnych. Z treści protokołów kontroli wynika, że SKP poddane kontroli, spełniały 

warunki wynikające z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w protokołach 

kontroli zawarte były stwierdzenia o tym, że wymagana dokumentacja prowadzona była 

prawidłowo. Stwierdzenia te dotyczyły wpisów w  dokumentach, prowadzenia rejestru 

badań technicznych, archiwizacji, wydawania zaświadczeń z przeprowadzonych badań 

oraz prostowania oczywistych pomyłek. Zaleceń w toku powyższych kontroli 

nie wydawano. Protokoły z kontroli nie zawierały żadnych zapisów o tym:  

 czy wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz inne wyposażenie SKP 

wykorzystywane do przeprowadzania badań, podane w poświadczeniu TDT 

znajduje się na terenie stacji, 

 czy nie zaszła zmiana stanu faktycznego na podstawie którego została wydana 

decyzja poświadczająca, np. z uwagi na wymianę urządzeń na inne, zmianę 

warunków lokalowych (przeróbki budowlane), zmianę nazwy lub siedziby 

przedsiębiorcy, zmianę formy prawnej działalności, 

 czy są ważne świadectwa legalizacji (odpowiednio pierwotne i ponowne) 

urządzeń znajdujących się na wyposażeniu SKP podlegających okresowej 

kontroli metrologicznej (analizator spalin, przyrząd do pomiaru i regulacji 

ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu, miernik poziomu dźwięku), 

 czy są prawidłowo prowadzone karty kontroli eksploatacyjnej wyposażenia 

kontrolno-pomiarowego oraz innego wyposażenia SKP wykorzystywanego  

do przeprowadzania badań (aktualne daty przeglądów, deklaracje zgodności 

lub certyfikaty/atesty), 

 czy są ważne protokoły badań urządzeń podlegających okresowemu badaniu 

przeprowadzanemu przez właściwy organ dozoru technicznego (zbiornik 

sprężarki, podnośnik całopojazdowy oraz podnośnik osi pojazdu 

(dla podnośników hydraulicznych sterowanych pneumatycznie), 

                                                           
37 Protokoły kontroli SKP Nr 1/2014, 3/2014, 4/2014. 
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 czy na stacji znajdują się wszystkie dokumenty okresowej kontroli 

eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego,  

 czy na stacji znajdują się: instrukcje (w języku polskim) obsługi urządzeń  

i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji, informacje dot. kryteriów oceny 

badanych pojazdów, aktualne przepisy prawne określające wymagania 

dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów zgodnie  

z zakresem przeprowadzanych przez daną stację badań (w postaci zbiorów 

dzienników ustaw, ich kopii lub elektronicznych wersji), kopia decyzji w sprawie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 

 czy wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego (ogólne oświetlenie 

elektryczne, sprężone powietrze, odprowadzenie ścieków, wentylacja, 

indywidualne wyciągi spalin, ogrzewanie, czujniki alarmowe gazu) spełnia 

wymagania, 

 czy w widocznym miejscu umieszczono: wykaz diagnostów, wykaz czynności 

kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu, tabelę 

opłat, kopie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru, 

 czy pieczątki stacji, imienne i identyfikacyjne diagnostów są należycie 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, 

 czy wykonujący badania diagności posiadają identyfikatory, 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 301-305,310-314,319-323) 

3.7.  Kontrole SKP przeprowadzone przez Starostę w 2014 r. objęły okręgową SKP  -

LLB/007 wpisaną do rejestru w 2004 r. z urzędu, okręgową SKP – LLB/009 wpisaną 

do rejestru w 2006 r. oraz podstawową SKP – LLB/012/P wpisaną do rejestru w 2011 r. 

Stacje które zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej w 2014 r., nie zostały 

objęte kontrolami (za ostatnie 12 miesięcy). Starosta nie podjął żadnych działań 

w stosunku do SKP wpisanych do rejestru w 2014 r., w celu ustalenia, czy 

przedsiębiorcy spełniali wymagania ustawowe do prowadzenia SKP. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 301-305,310-314,319-323) 

3.8.  W  okresie objętym kontrolą, w Starostwie nie było wewnętrznych procedur 

określających sposób postępowania w toku kontroli w SKP, a upoważniony 

do przeprowadzania kontroli pracownik, nie posiadał niezbędnego doświadczenia 

i przygotowania zawodowego. W każdej z trzech kontroli przeprowadzonych przez 

Starostę w 2014 r. czynności kontrolne obejmowały: sprawdzenie całości zagadnień 

dotyczących wymagań ogólnych dla SKP, stanowiska kontrolnego, w tym wyposażenia 

kontrolno-pomiarowego, warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie 

odpowiedniego zakresu przeprowadzanych badań technicznych pojazdów oraz 

stanowiska zewnętrznego. Kontrolą objęto ponadto, oznakowanie SKP, godziny 

otwarcia stacji, zabezpieczenie dokumentów i pieczątek przed dostępem osób 

nieuprawnionych, prowadzenie wymaganej dokumentacji, w tym dokonywanie wpisów 

w dokumentach oraz prowadzenie rejestru badań technicznych w formie elektronicznej 

(rejestrów w wersji papierowej – nie prowadzono). 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 302-304,311-313,320-322, Tom II str. 33) 

3.9. Na terenie powiatu lubartowskiego dwie podstawowe SKP, posiadały uprawnienia 

do wykonywania niektórych dodatkowych badań technicznych, zastrzeżonych dla stacji 

okręgowych. Badania w powyższym zakresie (określone w posiadanym 

poświadczeniu), mogły być wykonywane do dnia 31 grudnia 2015 r. Działania podjęte 

przez Starostę w stosunku do ww. SKP po 1 stycznia 2016 r. zostały opisane 

w pkt 1.9 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 62,90, Tom II str. 94-103,128) 
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3.10.  W każdej z trzech kontroli przeprowadzonych przez Starostę w 2014 r., 

czynności kontrolne obejmowały prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, 

opisanej w pkt 3.6 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 304,313,322) 

3.11.  Starosta w ramach sprawowanego nadzoru występował do poszczególnych SKP 

o przesyłanie rejestrów badań technicznych. Po ich otrzymaniu, przeprowadzano 

analizę jedynie w zakresie ilości wykonanych badań w nadzorowanych SKP. Starosta 

w złożonych wyjaśnieniach podał, że dane o największej liczbie badań technicznych, 

wykonanych w poszczególnych stacjach, będą pomocne przy planowaniu 

i przeprowadzaniu kontroli SKP. Ustalono, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący 

SKP, prowadzą rejestr badań technicznych w systemie teleinformatycznym.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 51) 

3.12.  W Starostwie nie opracowywano wewnętrznych procedur regulujących przebieg 

kontroli w stacjach diagnostycznych. W złożonych wyjaśnieniach Starosta podał, 

że kontrola SKP odbywa się na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej oraz zgodnie z dyspozycją art. 83 c ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

Kontrole SKP dokumentowane były w formie protokołów kontroli, uwzględniających 

elementy określone w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jednak 

w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania badań technicznych, 

we wszystkich trzech protokołach kontroli SKP przeprowadzonych w  2014 r., zawarto 

adnotację o braku pojazdu do przeprowadzenia badania technicznego. Stwierdzono, 

że do końca lutego 2016 r., Starosta nie podjął żadnych działań w celu kontroli 

prawidłowości wykonywania przez diagnostów badań technicznych pojazdów, a tym 

samym nie posiadał danych w zakresie badań zakończonych wynikiem negatywnym.  

Starosta poprzez zaniechanie kontroli pozbawił się narzędzi do sprawowania 

skutecznego nadzoru nad SKP i diagnostami. 

Ówczesny Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (dalej: Wydział 

KTiD) złożył wyjaśnienia o treści (…) Ponowny termin kontroli SKP w ww. zakresie 

planowałem w miesiącach listopad – grudzień 2014 roku. Odejście ze stanowiska 

Kierownika Wydziału Komunikacji Transportu i Drogownictwa, w związku z wyborem  

na Wójta Gminy w Uścimowie, uniemożliwiło mi zrealizowanie planowanych kontroli.    

Z kolei Starosta poinformował, że (…) Nie podejmowano kolejnej kontroli SKP tylko pod 

kątem przeprowadzenia badania technicznego pojazdu. W roku 2016 podczas kontroli 

SKP podejmiemy skuteczną próbę przeprowadzenia badania stanu technicznego 

pojazdu (telefoniczny kontakt z przedsiębiorcami prowadzącymi SKP i diagnostami). 

(dowód: akta kontroli Tom I. str. 5-23, 298, 300-438, Tom II. str. 30-33) 

Starosta do dnia 29 lutego 2016 r. nie posiadał danych dotyczących liczby 

przeprowadzonych badań technicznych zakończonych wynikiem negatywnym, a tym 

samym nie analizował danych o takich badaniach w zakresie planowania kontroli 

w SKP. Wiedzę taką posiadł po przeprowadzeniu kontroli w trzech SKP przez 

inspektora TDT w okresie od 18 do 23 marca 2016 r. W złożonych wyjaśnieniach 

Starosta poinformował, że Stacje Kontroli Pojazdów posiadają oprogramowanie 

różnych firm. Ustaliliśmy podczas rozmów telefonicznych z  przedsiębiorcami 

prowadzącymi SKP, że jest problem z wygenerowaniem takich danych z systemu. 

Podczas kontroli w 2016 roku będziemy zwracać uwagę na takie badania i wymagać 

takich danych od kontrolowanych SKP.(…) Dane takie będziemy mogli użyć przy 

planowaniu i intensyfikacji kontroli SKP w 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli Tom II. str. 33)  

3.13. Pracownik Starostwa nie stwierdził nieprawidłowości w trzech kontrolach SKP 

przeprowadzonych w 2014 r. Natomiast w toku trzech kontroli przeprowadzonych przez 

inspektora TDT w marcu 2016 r. z udziałem pracownika starostwa, na podstawie 

zawartego porozumienia z TDT, stwierdzono nieprawidłowości opisane w pkt 3.15. 

wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 279-438) 

 3.14.  W toku kontroli ustalono, iż dwie z trzech kontroli przeprowadzonych w 2014 r., 

zaplanowano i  przeprowadzono w jednym dniu tj. 17 września 2014 r. Ówczesny 

Kierownik Wydziału KTiD poinformował, że w przypadku zawiadomienia przedsiębiorcy 

o zamiarze wszczęcia kontroli, przygotowania przedsiębiorcy do kontroli oraz 

przygotowania do kontroli kontrolującego, czasochłonność kontroli według jego oceny 

wynosi ok. 3,5-4 godzin. Skumulowanie dwóch kontroli jednego dnia możliwe jest 

w przypadku SKP mających swoją siedzibę w bliskim sąsiedztwie np. w jednej 

miejscowości, niewymagających długotrwałego dojazdu. Kontrole przeprowadzone 

jednego dnia dotyczyły SKP zlokalizowanych w miejscowościach Kock i Firlej, 

oddalonych od siebie o ok. 11 km. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 300-326, Tom II. str. 30) 

3.15.  Na podstawie porozumienia zawartego 3 marca 2016 r., pomiędzy Starostą 

Lubartowskim i dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą 

w Warszawie, TDT zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli w trzech SKP według 

ustalonego harmonogramu, w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia 

porozumienia. W treści harmonogramu strony ustaliły, że oprócz wykazu stacji kontroli 

pojazdów podlegających kontroli, zostanie określony zakres czynności kontrolnych 

odnośnie każdej stacji oraz udział dyrektora TDT i Starosty. Zakres kontroli obejmował: 

zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym sporządzanie 

i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, 

prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów oraz zatrudnienie 

diagnostów (zgodność z zakresem prowadzonych badań). 

W dniu 18 marca 2016 r. inspektor TDT, na podstawie upoważnienia do kontroli 

nr 22/701/2016/OT2, w obecności Kierownika WKTiD przeprowadził kontrolę 

w podstawowej SKP – LLB/014/P. W toku kontroli stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: na budynku SKP – brak niebieskiego szyldu z białymi napisami, 

z naniesioną informacją dotyczącą nr SKP i godzin otwarcia, brak aktualnych informacji 

dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów – pojazdy o dopuszczalnej masie 

całkowitej (dalej: dmc) do 3,5 t., motocykle, ciągniki rolnicze, geometria pojazdów 

o dmc do 3,5 t., na tablicy informacyjnej brak aktualnego wykazu czynności kontrolnych 

oraz metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdów, podczas przeprowadzania 

badań technicznych, brak aktualnego wpisu w karcie okresowej kontroli 

eksploatacyjnej, potwierdzającego sprawność urządzenia do oceny prawidłowości 

ustawienia kół jezdnych pojazdów oraz dymomierza, brak zgłoszenia do TDT wymiany 

przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów, przyrząd 

do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdów (dalej: ustawienia świateł), 

nieprzystosowany do pomiaru odchylenia strumienia światła mijania w płaszczyźnie 

poziomej 5 cm/10 m w lewo i 20 cm/10 m w prawo, analizator spalin wykorzystywany 

w badaniach przeprowadzanych na SKP nie posiadał ważnej legalizacji w okresie 

od 28 lutego do 1 kwietnia 2015 r. (na SKP w tym okresie wykonywane były badania 

techniczne pojazdów wymagające przeprowadzenia analizy spalin). W dniu kontroli 

w SKP przeprowadzono badanie samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, 
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podczas którego stwierdzono szereg nieprawidłowości, a mianowicie: nie uzyskano  

od uprawnionego diagnosty wydruków z urządzeń wykorzystywanych podczas badania 

technicznego, nie przeprowadzono pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu 

pojazdu, nie użyto miernika siły nacisku na pedał hamulca, nie sprawdzono ustawienia 

świateł, nie przeprowadzono pomiaru zadymienia spalin, sprawdzenia działania pasów 

bezpieczeństwa i zapięć. Badanie zakończono z wynikiem negatywnym, a w wydanym 

zaświadczeniu z przeprowadzonego badania nie określono ograniczeń na użytkowanie 

pojazdu. Wniesiono ponadto uwagi do prawidłowości prowadzenia przez SKP 

wymaganej dokumentacji. Uwagi dotyczyły przeprowadzania badań pojazdów  

z naruszeniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach38 (dalej: rozporządzenie MTBiGM). 

W dniu 22 marca 2016 r. inspektor TDT, na podstawie upoważnienia do kontroli 

nr 23/701/2016/OT2, w obecności Kierownika WKTiD przeprowadził kontrolę 

w okręgowej SKP – LLB/002. W toku kontroli stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: brak aktualnych informacji dotyczących kryteriów oceny badanych 

pojazdów – geometria pojazdów o dmc do 3,5 t., przyrząd do pomiaru ustawienia 

świateł pojazdów nieprzystosowany do pomiaru odchylenia strumienia światła mijania 

w płaszczyźnie poziomej 5 cm/10 m w lewo i 20 cm/10 m w prawo, brak możliwości 

sprawdzenia ciągłości legalizacji wydanych dla wieloskładnikowego analizatora spalin 

(przedsiębiorca przedstawił do kontroli jedynie aktualną legalizację). W dniu kontroli 

w SKP przeprowadzono badanie samochodu osobowego marki Volkswagen 

Transporter, podczas którego stwierdzono następujące nieprawidłowości: nie użyto 

miernika siły nacisku na pedał hamulca, nie przeprowadzono pomiaru zadymienia 

spalin. Wniesiono uwagi do prawidłowości prowadzenia przez SKP wymaganej 

dokumentacji. Uwagi dotyczyły przeprowadzania badań pojazdów z naruszeniem 

rozporządzenia MTBiGM. 

W dniu 23 marca 2016 r. inspektor TDT, na podstawie upoważnienia do kontroli 

nr 24/701/2016/OT2 w obecności Kierownika WKTiD, przeprowadził kontrolę 

w podstawowej SKP – LLB/004/P. W toku kontroli stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: brak możliwości identyfikacji numeru fabrycznego oraz roku produkcji 

podnośnika osi, brak możliwości identyfikacji typu, roku produkcji i numeru fabrycznego 

przyrządu do pomiaru ustawienia świateł pojazdu, przyrząd do kontroli złącza 

elektrycznego (pojazd-przyczepa) nieprzystosowany do badania światła cofania 

przyczep o dmc powyżej 750 kg. Wniesiono uwagi do prawidłowości prowadzenia 

przez SKP wymaganej dokumentacji. Uwagi dotyczyły przeprowadzania badań 

pojazdów z naruszeniem rozporządzenia MTBiGM. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 271-276, Tom II str. 53-84) 

3.16.  W trzech kontrolach przeprowadzonych w SKP przez Starostę w 2014 r., 

nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości. W latach 2015 – 2016 (do 29 lutego 

2016 r.), Starosta nie przeprowadzał czynności kontrolnych w żadnej  z 14 stacji 

kontroli pojazdów. Natomiast w toku kontroli przeprowadzonych w trzech SKP w dniach 

18 - 23 marca 2016 r. przez inspektora TDT, stwierdzono liczne nieprawidłowości 

w zakresie: 

 warunków lokalowo – wyposażeniowych poszczególnych SKP,  

 nieprzystosowania i braku legalizacji przyrządów do dokonywanych pomiarów, 

 braku informacji dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów, 

 braku możliwości identyfikacji niektórych przyrządów, 

                                                           
38 Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm. 
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 prowadzenia wymaganej dokumentacji z naruszeniem rozporządzenia 

MTBiGM 

Ponadto uwagi inspektora TDT, dotyczyły prawidłowości wykonywania przez 

diagnostów, badań technicznych pojazdów (szczegółowy opis nieprawidłowości 

zamieszczono w pkt 3.15 wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 27,301-326 ) 

3.17-18. Starosta nie wydawał zaleceń pokontrolnych, gdyż w toku przeprowadzonych 

w ramach nadzoru kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W okresie od dnia 

wejścia w życie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z  rejestru 

działalności regulowanej zostały wykreślone dwa podmioty prowadzące SKP, na 

 podstawie wniosków przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą w  tym 

zakresie. Ponadto, wykreślono dwa inne podmioty: jeden - w  związku 

z przekształceniem stacji podstawowej  na  okręgową, prowadzonej przez tego samego 

przedsiębiorcę oraz drugi - w związku ze zmianą nazwy podmiotu prowadzącego SKP 

(wyszczególnienie dokonanych zmian opisano w pkt 1.1. wystąpienia). We wszystkich 

ww. sytuacjach, Starosta wyegzekwował zwrot pieczątek poszczególnych stacji oraz 

pieczątek identyfikacyjnych i  imiennych zatrudnionych w SKP diagnostów. 

Od przedsiębiorców wyegzekwowano również rejestr badań technicznych (na płytach 

CD), obejmujący zarchiwizowane badania za okres pięciu lat, w tym wpisy z ostatnich 

12 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 8-15, 260-265, 301-438) 

3.19. Rejestracja skarg i wniosków wpływających do Starostwa, a także koordynacja 

i kontrola ich rozpatrywania, należały do zadań Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego39. W złożonych wyjaśnieniach Starosta poinformował,  

że Transportowy Dozór Techniczny w Lublinie złożył do Prokuratury Rejonowej 

w Lubartowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez trzech 

diagnostów. O fakcie tym TDT poinformował również Starostwo. (Diagności dokonali 

przeglądu stanu technicznego pojazdu zasilanego gazem bez sprawdzenia legalizacji 

zbiornika). Zostało wszczęte postępowanie, diagności zostali wezwani i złożyli na tę 

okoliczność wyjaśnienia. Podczas kontroli SKP zwrócona będzie uwaga na badania 

pojazdów zasilanych gazem, a szczególnie na tych stacjach, na których pracują ci trzej 

diagności. Starosta nie przytoczył innych skarg lub wniosków dotyczących 

funkcjonowania SKP oraz przeprowadzania badań technicznych przez diagnostów.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 40) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:  

1. Starosta nie przeprowadzał kontroli w okresach przewidzianych w art. 83b 

ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

2. Starosta nie przeprowadzał kontroli w pełnym zakresie, o którym mowa 

w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdyż nie kontrolował  

prawidłowości wykonywania w SKP badań technicznych pojazdów z powodu 

ich braku w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.  

Nie podejmował jednak żadnych dalszych działań, w tym kontroli 

pozaplanowych, w celu sprawdzenia rzetelności działalności SKP 

w tym zakresie. 

                                                           
39 Regulamin organizacyjny Starostwa wprowadzony uchwałami Rady Powiatu w Lubartowie Nr XXV/185/13 z dnia 18 marca    
2013 r. oraz Nr V/42/15 z dnia 25 marca 2015 r. Uchwały opublikowano na stronie Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej 
(splubartow.bip.lubelskie.pl). 
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że kontrole przeprowadzane w SKP 

przez Starostę, dokumentowano mało precyzyjnie. W protokołach z tych kontroli brak 

jest nawet podstawowych informacji o wyposażeniu stacji (urządzenia, certyfikaty, 

instrukcje obsługi), co w rezultacie nie dawało podstaw do oceny przygotowania SKP 

do prawidłowego wykonywania badań pojazdów. Na niską skuteczność sprawowanego 

nadzoru nad SKP wpłynęło też niezapewnienie właściwie przygotowanych kadr 

do przeprowadzania kontroli w SKP i brak wewnętrznych procedur regulujących sposób 

postępowania w toku tych kontroli.     

  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

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

4.1-2. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych prowadzony był w  WKTiD. 

Na podstawie zapisów rejestru ustalono, że w 2014 r. organy kontroli ruchu drogowego 

przekazały do Starostwa 1.080 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (207 dowodów 

nie zostało odebranych), w  2015 r. zatrzymano 854 dowody (186 nie zostało 

odebranych). W  złożonych wyjaśnieniach Starosta podał: Wstępną analizę 

zatrzymanych dowodów przeprowadzamy w chwili otrzymania ich z Policji i wpisania 

do rejestru. Około 98% zatrzymanych dowodów rejestracyjnych to dowody zatrzymane 

za brak ważnych badań technicznych oraz za udział w kolizjach drogowych. Dowody 

zatrzymane za zły stan techniczny pojazdu stanowią ok. 2% ilości wszystkich 

zatrzymanych dowodów. Analizę taką przeprowadziliśmy m. in. na potrzeby kontroli 

NIK. Nie prowadziliśmy szczegółowej analizy, które SKP przeprowadzały badania 

w tych pojazdach, zdarza się jednak bardzo często, że badania te są wykonane  w 

SKP na terenie innych powiatów. Od tej chwili będziemy prowadzić szczegółową 

analizę zatrzymanych dowodów, szczególnie tych za zły stan techniczny. Wyniki 

analizy będą uwzględniane przy planowaniu częstotliwości kontroli SKP. 

Analiza powodów zatrzymania 64 dowodów rejestracyjnych40 wykazała, że 29 z 

nich zatrzymano na skutek kolizji drogowych, 28 z powodu braku ważnych badań 

technicznych pojazdu, natomiast siedem dowodów rejestracyjnych zatrzymano z uwagi 

na stwierdzony w toku kontroli drogowej nieprawidłowy stan techniczny pojazdów. 

W badanej próbie nie wystąpiły przypadki zatrzymania dowodu rejestracyjnego po 

krótkim czasie od przeprowadzenia badania technicznego. W próbie z 2014 r. okres 

ten wyniósł od sześciu do 12 miesięcy, natomiast w próbie z 2015 r. od 10 do 11 

miesięcy. W powyższym zakresie Starosta złożył wyjaśnienia o treści: Nie 

podejmowaliśmy działań wobec właścicieli pojazdów, którym zatrzymywano dowody 

rejestracyjne z  powodu złego stanu technicznego. Nie ma wymaganego terminu w 

którym właściciel pojazdu ma przedłożyć do Wydziału Komunikacji zaświadczenie o 

pozytywnym wyniku badania pojazdu, ani przepisu, dzięki któremu można by ten termin 

egzekwować. Jeżeli właściciel pojazdu nie przedstawi takiego zaświadczenia to nie 

odbierze z Wydziału Komunikacji dowodu rejestracyjnego. Teoretycznie pojazd taki jest 

definitywnie wyłączony z ruchu po drogach. Nie zawiadamialiśmy Policji o fakcie 

nieodebrania przez właścicieli dowodów rejestracyjnych. Policja posiada dostęp do 

                                                           
40 W okresie styczeń-maj 2014 r. zatrzymano oraz przekazano do Starostwa 510 dowodów rejestracyjnych, natomiast w okresie 
styczeń-czerwiec 2015 r. 463 dowody rejestracyjne. Analizą objęto wszystkie dowody rejestracyjne z przytoczonego okresu, które 
nie zostały odebrane przez właścicieli pojazdów. 
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centralnej ewidencji pojazdów i może również w każdej chwili sprawdzić czy dany 

pojazd jest dopuszczony do ruchu. Prowadzi również rejestr zatrzymanych dowodów 

rejestracyjnych, jest też w posiadaniu kopii pokwitowania wydawanego w zamian za 

zatrzymany w danym dniu dowód rejestracyjny.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 278, 441-448, Tom II str. 86) 

 4.3. W Starostwie nie prowadzono analiz zapisów centralnej ewidencji pojazdów 

w zakresie przedstawienia pojazdów do badań technicznych w wyznaczonych 

okresach. Pracownicy Starostwa, korzystający z tej ewidencji, mieli możliwość 

stosowania automatycznej analizy (przy zastosowaniu filtra daty) jedynie w zakresie 

danych, wprowadzonych przez użytkowników Starostwa, natomiast nie mieli 

możliwości stosowania automatycznej analizy wobec dat kolejnych badań 

technicznych, wprowadzonych do tej ewidencji przez SKP. Analiza tych danych była 

możliwa jedynie w formie badania indywidualnej historii każdego pojazdu. W złożonych 

wyjaśnieniach Starosta poinformował, że (…) nie ma obecnie możliwości 

wygenerowania z systemu MSWiA na którym pracujemy takich danych. W związku z 

powyższym nie informowaliśmy Policji o takich przypadkach (…). 

Informacje uzyskane z Prokuratury i Policji na temat prowadzonych postępowań 

karnych w sprawach dotyczących poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, 

przypadków sfałszowania wykonania przeglądu technicznego pojazdów i  innych 

czynów niedozwolonych związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu drogowego, 

zostały opisane w pkt 2.8 wystąpienia pokontrolnego. 

Z informacji uzyskanych od Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Lublinie 

wynika, że w latach 2014 – 2016 (I kwartał), nie stwierdzono przypadków negatywnych 

wyników badań legalizacji manometrów do mierzenia ciśnienia w oponach pojazdów 

mechanicznych (tylko takie legalizuje Obwodowy Urząd Miar). 

Z informacji uzyskanych od Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 

Drogowego (dalej: WITD) wynika, że w latach 2014 – 2016 (I kwartał) zatrzymane 

zostały 24 dowody rejestracyjne pojazdów, w związku ze stwierdzonymi podczas 

kontroli WITD, przypadkami złego stanu technicznego pojazdów. Przyczynami 

zatrzymania pięciu dowodów rejestracyjnych w 2014 r. były niesprawne światła 

i wycieraczki (trzy dowody), zamontowane opony o różnej rzeźbie bieżnika (jeden 

dowód) oraz brak aktualnych badań technicznych (jeden dowód), w 2015 r. 

zatrzymano18 dowodów: z powodu braku aktualnych badań (sześć dowodów), wycieku 

płynów eksploatacyjnych (pięć dowodów), niesprawnych świateł (pięć dowodów), 

pękniętej szyby (jeden dowód), nadmiernego zadymienia spalin wydzielanych przez 

pojazd (jeden dowód),  w okresie dwóch miesięcy 2016 r. zatrzymano jeden dowód 

z powodu pękniętej szyby, uszkodzonego lusterka oraz niesprawnych świateł 

pozycyjnych. W otrzymanej informacji brak było danych dotyczących dat wykonania 

badania technicznego pojazdów. 

Z informacji przekazanej przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej: UDT) w Lublinie 

wynika, że w latach 2014 – 2016 (I kwartał), na terenie powiatu lubartowskiego 12 z 14 

przedsiębiorców prowadzących SKP, posiadało urządzenia podlegające nadzorowi 

UDT. W poszczególnych SKP znajdowały się dźwigniki przemysłowe i  żurawie 

(urządzenia transportu bliskiego) oraz stałe zbiorniki ciśnieniowe. Wszystkie urządzenia 

uzyskały pozytywne wyniki badań, a ich ponowne badania wyszczególnione 

w decyzjach przypadają na okres: od 30 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.  

W dwóch SKP, nie ma zarejestrowanych urządzeń podlegających UDT. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 277, Tom II str. 34, 86, 88-91,104-127) 
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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 skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania 
nadzoru nad SKP 

5.1-7. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa nadzór i kontrola SKP 

należały do zadań WKTiD, i były przypisane w sposób ogólny do indywidualnego 

zakresu czynności Kierownika tego Wydziału. W  badanym okresie stanowisko 

Kierownika WKTiD zajmowały dwie osoby, które posiadały wykształcenie wyższe 

rolnicze, nie posiadały wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej, 

czy też praktyki zawodowej w zakresie wykonywania badań technicznych. Obecny 

Kierownik WKTiD uczestniczył w dwóch szkoleniach i jednym seminarium z zakresu 

działalności SKP oraz nadzoru nad tymi stacjami. 

Ewidencjonowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych powierzono 

czterem pracownikom WKTiD. Analiza wykazała, że zarówno Kierownikowi WKTiD, 

jak również pracownikom tego Wydziału, nie powierzono zadania prowadzenia rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

Wśród procesów podlegających cyklicznemu monitoringowi Starosta wskazał: 

kontrole prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną 

organizacją ruchu (raz na sześć miesięcy), cykliczną weryfikację oraz zatwierdzanie 

organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych (w latach 2014-2015 

zatwierdzono 148 stałych projektów organizacji ruchu oraz 103 czasowe), 

przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu na podstawie informacji 

zawartych w kartach zdarzeń drogowych udostępnianych przez Komendę Powiatową 

Policji w Lubartowie, kontrole wydanych uprawnień z zakresu transportu osób i rzeczy 

(w latach 2014-2015 wydano po 14 zezwoleń osób i rzeczy), czy też kontrole i nadzór 

nad ośrodkami szkolenia kierowców (jedna kontrola w roku w każdym z 9 ośrodków) 

oraz instruktorami (kontrola dokumentacji, zajęć praktycznych i teoretycznych a także 

uprawnień 53 instruktorów). Starosta nadmienił, że zadania te wykonuje czterech 

pracowników Wydziału KTiD.  

Wobec znacznego obciążenia obowiązkami służbowymi pracowników WKTiD, 

kontrolerzy NIK zwrócili do Starosty o wyjaśnienie przyczyn braku porozumienia 

Starosty z dyrektorem TDT w zakresie kontroli SKP. 

W powyższym zakresie Starosta złożył wyjaśnienia o treści: nie zawieraliśmy 

porozumienia z właściwym dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 
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w sprawie kontroli SKP. Decydowały o tym głównie czynniki ekonomiczne41. 

Rozważymy podpisanie takiego porozumienia w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 299, Tom II str. 1-28, 51-52, 92-93) 

 5.8-9. Do 24 marca 2015 r. w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębnione było 

stanowisko ds. kontroli i  audytu wewnętrznego, nad którym bezpośredni nadzór 

sprawował Starosta. Od 25 marca 2015 r. zadania dotyczące kontroli wewnętrznej 

przypisano Wydziałowi Organizacyjno-Administracyjnemu, jednak wyłącznie w zakresie 

stosowania procedur administracyjnych, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 

archiwizacji dokumentów oraz przestrzegania regulaminu organizacyjnego. 

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego sprawował 

Sekretarz Powiatu. Zadania dotyczące kontroli SKP oraz nadzoru nad ich 

funkcjonowaniem nie były badane w ramach kontroli wewnętrznej Starostwa. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość: 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

- zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

należy do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego 

zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Standardy kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych, określone przez Ministra Finansów w komunikacie nr 23 z dnia 

16 grudnia 2009 r.42, w części II A Środowisko wewnętrzne stanowią, iż należy zadbać, 

aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania (pkt 2). Zakres 

zadań, uprawnień i odpowiedzialności, poszczególnych komórek organizacyjnych 

jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie 

pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Osoby, którym powierzono zadania nadzoru 

i kontroli SKP nie posiadały wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej, 

czy też praktyki zawodowej w zakresie wykonywania badań technicznych. 

Nieokreślenie w formie pisemnej zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki, a także powierzenie nadzoru 

i kontroli SKP osobom nieposiadającym wykształcenia technicznego  o  specjalności 

samochodowej oraz praktyki zawodowej, miało negatywny wpływ na sprawowanie 

nadzoru nad tymi stacjami. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

W złożonych wyjaśnieniach Starosta zawarł:  Kontrolę nad SKP sprawowali zawsze 

Kierownicy Wydziału. Pan Marek Kowalski, aby wykonywać te zadania rzetelnie, 

w 2015 roku był na dwóch szkoleniach. W Wydziale Komunikacji jeden z pracowników 

posiada wyższe wykształcenie o specjalności samochodowej, rozważamy możliwość, 

aby od tego roku kontrole SKP przeprowadzał wspólnie z Kierownikiem Wydziału. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że skoro miała miejsce zmiana na stanowisku 

kierownika WKTiD, do sprawowania nadzoru nad SKP należało włączyć pracowników 

z komórki kontroli wewnętrznej. 

                                                           
41 do końca 2014 r. kontrole TDT były realizowane nieodpłatnie. 
42 Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84. 
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IV. Uwagi i wnioski 

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

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

o Najwyższej Izbie Kontroli43, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie kontroli co najmniej raz na 12 miesięcy w każdej SKP, wpisanej  

do rejestru działalności regulowanej, przez osoby posiadające niezbędną wiedzę 

w przedmiocie kontroli.  

2. Przeprowadzanie czynności kontrolnych, w pełnym zakresie wymienionym 

w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym badań technicznych 

pojazdów. 

3. Powierzanie zadań nadzoru nad SKP i ich kontroli, osobom o właściwym 

przygotowaniu merytorycznym, posiadającym wymaganą wiedzę i umiejętności. 

4. Poinformowanie Izby o podjętych przez Starostę działaniach, w związku 

z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez TDT w toku przeprowadzonych 

kontroli. 

5. Wyegzekwowanie od przedsiębiorców prowadzących SKP nr LLB/012/P 

i LLB/015/P zwrotu pieczęci identyfikacyjnych diagnostów z tych stacji i pieczątek 

SKP. 

 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 

zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 

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

Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 

uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o  podjętych działaniach lub 

przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 

w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia       27   kwietnia 2016 r. 

Kontroler Dyrektor 

                                                           
43 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 (dalej: ustawa o NIK). 
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Ryszard Litwiniuk 

główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 
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podpis 
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Wojciech Niemyski 

Specjalista kontroli państwowej 
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