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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 2016 r.). 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. Ponadto zostały zebrane dane 

statystyczne (za okres od dnia wejścia w życie przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej), 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 liczby przeprowadzonych w tym czasie kontroli SKP 

przez służby starosty  

i o przesłanych starostom zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego oraz 

diagnostów dowodach rejestracyjnych pojazdów. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

                Kontrolerzy 

 
1. Krzysztof Maliszewski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 98526  

z dnia 3 lutego 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim (dalej: „Starostwo”), ul. Zamoyskiego 59 

23-300 Janów Lubelski  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Grzegorz Pyrzyna, Starosta Janowski1 (dalej: Starosta), od dnia 21 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 14-16) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 

działalność Starostwa w zbadanym zakresie.  

Starosta, na podstawie art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym3 (dalej: Prawo o rd) od roku 2004 prowadził rejestr przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów (dalej: SKP), zlokalizowane na terenie Powiatu 

Janowskiego (dalej: Powiatu). Zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ww. rejestru 

działalności regulowanej wydawał zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej4 (dalej: ustawa o SDG). W ramach 

                                                           
1 Uchwała Nr I/3/10 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 2 grudnia 2010 r. Wcześniej, od 2 grudnia 2010 r., Starostą  
był Jerzy Bielecki. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena  
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm. 

Ocena ogólna 
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sprawowanego, na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa o dr, nadzoru nad SKP, 

przeprowadzał w latach 2014-20155 kontrole we wszystkich stacjach działających  

na terenie Powiatu, chociaż nie zawsze w pełnym zakresie. Wydawał też, w latach 

2004-2015, uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów, oraz cofał je 

w przypadku stwierdzenia, że diagnosta wydawał zaświadczenia lub dokonywał wpisu 

do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami 

(art. 84 ust. 3 pkt 2 Prawa o rd).  

W toku kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości, polegające na:  

 niedochowaniu terminu przeprowadzenia kontroli w trzech SKP, co naruszało  

art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa o rd, 

 niezapewnieniu prawidłowego udokumentowania podczas kontroli, 

przeprowadzonych w latach 2014-2015 w SKP, spełniania przez przedsiębiorców 

(lub członków organów osoby prawnej) warunku, określonego w art. 83 ust. 3 pkt 3 

Prawa o rd (w zw. z 83b ust. 2 pkt. 1 lit. a) – dotyczy to 15 z 18 kontroli,  

 niedochowaniu, w latach 2014-2015, obowiązku wynikającego z art. 83b ust. 2  

pkt 1 lit. a-c) Prawa o rd i nieprzeprowadzeniu kontroli 7 (z 18) SKP w pełnym 

zakresie,  

 niepoddawaniu sprawdzeniu, w toku prowadzonych kontroli SKP, spełniania przez 

przedsiębiorców warunków lokalowych, co naruszało przepisy art. 83b ust. 2 pkt 1 

lit. a w związku z art. 83 ust. 3 pkt 4 Prawa o rd6, 

 nieskutecznym nadzorze Starosty nad SKP nr LJA/001, w efekcie czego dopu-

szczono do prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji, w okresie od 28.08.2014 r.  

do 09.09.2014 r., pomimo upływu termin ważności poświadczenia TDT  

(tj. bez spełniania wymogu warunkującego wpis do rejestru, określonego w art. 83 

ust. 3 pkt 5 Prawa o rd). W okresie tym w SKP wykonano z naruszeniem prawa  

152 badania techniczne pojazdów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W prowadzonym w formie papierowej rejestrze przedsiębiorców prowadzących 

stacje kontroli pojazdów w ramach działalności regulowanej (dalej: rejestr 

przedsiębiorców), prowadzonym przez Starostę Janowskiego, na 8 lutego 2016 r., było 

10 wpisów, których dokonano na podstawie wniosków zawierających dane, określone  

w art. 83a ust. 3 ustawy Prawo o rd (podane imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, 

adres zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby firmy, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, nr identyfikacji podatkowej – NIP, adres SKP przedsiębiorcy, zakres badań, 

jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać oraz imiona i nazwiska zatrudnionych 

diagnostów wraz z numerami ich uprawnień). Oryginały wniosków  znajdowały się  

w aktach rejestrowych poszczególnych SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 47-113) 

                                                           
5 Przeprowadzał kontrole od 2004 roku. 
6 Wymogi w tym zakresie określa 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. z 2006 r. poz. 275). 

Opis stanu 

faktycznego 
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1.2. W aktach spraw związanych z wpisem do rejestru znajdowały się oryginały 

złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń, zawierające wymagane prawem 

formuły, w treści których podano firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres, 

oznaczono też miejsce złożenia oświadczenia i datę jego złożenia. Starosta wyjaśnił, 

że oświadczenia zostały podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

przedsiębiorcy,  

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji, w obecności pracownika 

Starostwa przyjmującego wnioski. Przed przyjęciem wniosków sprawdzano dane w 

nich zawarte z danymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

ewidencji KRS i innymi dokumentami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.  

Przed podpisaniem oświadczeń sprawdzano tożsamość osób podpisujących. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 32-44, 47, 335-338 i 363-368) 

Analiza zapisów w rejestrze przedsiębiorców oraz w protokołach z kontroli 

przeprowadzonych przez Starostę w SKP pozwoliła ustalić, że: 

- na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców SKP LJA/008/P (12.11.2013 r.) jeden  

z diagnostów, wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do rejestru 

przedsiębiorców, posiadający uprawnienia nr LKR/D/0044, prowadził badania 

techniczne pojazdów i był zatrudniony równocześnie w SKP LJA/001 (od 05.08.2013 r, 

zgodnie z informacją przekazaną do Starosty przez przedsiębiorcę). 

- na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców SKP LJA/009 (07.10.2014 r.), z trzech 

diagnostów wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do tego rejestru, dwaj 

(posiadający uprawnienia nr LJA/D/0020 i LJA/D/0013) byli równocześnie zatrudnieni  

w SKP LJA/005/P (od 31.12.2004 r.), natomiast trzeci, posiadający uprawnienie  

nr LJA/D/0025, był równocześnie zatrudniony w SKP LJA/007/P (od 25.11.2013 r.). 

- od dnia 22.12.2004 r. w SKP LJA/004/P badania techniczne pojazdów przeprowadzał 

i był w stacji zatrudniony diagnosta posiadający uprawnienia nr LJA/D/0009. Ten sam 

diagnosta od 22.12.2004 r. prowadził badania techniczne pojazdów w SKP LJA/003/P 

(ujęty był we wniosku przedsiębiorcy).  

W zakresie sposobu potwierdzania zatrudnienia przez przedsiębiorcę wskazanych  

we wniosku diagnostów oraz jego formy Starosta wyjaśnił, że podczas pierwszej 

kontroli SKP kontrolowany przedsiębiorca przedstawia umowy zawarte ze wskazanymi 

we wniosku diagnostami. Umowy te najczęściej zawierane są w formie umów o pracę, 

rzadko jako umowy o dzieło, czy umowy zlecenia. Przepisy nie ograniczają możliwości 

zatrudnienia diagnosty wyłącznie w jednej stacji. Na terenie Powiatu Janowskiego  

są sytuacje, kiedy diagnosta jest zgłoszony do przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów w różnych stacjach i dotyczą głównie przedsiębiorców posiadających więcej 

niż jedną stację kontroli pojazdów. Ma to praktyczne zastosowanie, gdy istnieje 

potrzeba przesunięcia któregoś z diagnostów do innej stacji ze względu na braki 

kadrowe, np. w okresie urlopowym. W aktach rejestrowych znajdowały się również 

poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydane przez 

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) składane przy wniosku oraz kolejne  

w przypadku, gdy termin ich ważności upłynął.  

(dowód: akta kontroli str. 28, 335-338 i 363-368) 

1.3. W okresie od 23 września 2009 r. do 8 lutego 2015 r. do rejestru przedsiębiorców 

wpisano, na ich wniosek, pięć podmiotów posiadających status przedsiębiorcy 

(LJA/006 – 12.01.2012 r.; LJA/007/P – 31.01.2013 r.;. LJA/008/P – 12.11.2013 r.; 

LJA/009 – 06.10.2014 r. i LJA/010/P – 26.11.2014 r.). Podmioty niebędące 

przedsiębiorcami  
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nie składały po 23 września 2015 r. wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących SKP.  

(dowód: akta kontroli str. 32-44) 

1.4. Wpisów do rejestru przedsiębiorców w okresie od 12 stycznia 2012 r.  

do 26 listopada 2014 r. dokonywano wyłącznie w przypadku, gdy składający wniosek  

o wpis posiadał poświadczenie zgodności wystawione temu przedsiębiorcy przez TDT. 

 (dowód: akta kontroli str.81-113) 

1.5. Od dnia 2 grudnia 2004 r., tj. od kiedy Starosta prowadzi rejestr przedsiębiorców, 

nie było przypadków odmowy wpisu do rejestru. Nie wydawano również orzeczeń 

zakazujących przedsiębiorcy prowadzącemu SKP wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem. Starosta wyjaśnił, że nie opracowywano procedur 

uniemożliwiających wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP  

w sytuacji, gdy wydane zostało orzeczenie o zakazie prowadzenia tej działalności,  

ale w przypadku, gdyby zaistniała konieczność rozpatrzenia takiego wniosku, 

uwzględniano by regulacje zawarte w kpa. Z przedsiębiorców składających wnioski  

po 12 stycznia 2012 r. dwóch (SKP nr LJA/008 i LJA/009) prowadziło już inne SKP  

na terenie miasta i gminy Janów Lubelski, a trzech - stacje naprawy pojazdów (SKP  

nr LJA/006 na terenie gminy Batorz oraz LJA/007/P i LJA/009/P – w Janowie 

Lubelskim).  

(dowód: akta kontroli str. 28, 335-338 i 363-368) 

1.6. Wpisy do rejestru przedsiębiorców dotyczą SKP zlokalizowanych na terenie 

Powiatu. Dwóch przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzi po dwie stacje. 

Starosta wyjaśnił, że na terenie Powiatu działalność prowadzą wyłącznie SKP wpisane  

do rejestru, który on prowadzi (a nie wpisane do rejestru przez innych starostów). 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368. 369-371) 

1.7. Pięć wpisów w rejestrze, w okresie od 12 stycznia 2012 r. do 26 listopada 2014 r., 

dokonano z zachowaniem terminu określonego w art. 67 ust. 1 ustawy o SDG,  

tj. w terminie 7 dni od daty kompletnego wniosku. W jednym przypadku formalności 

tych dopełniono w dniu złożenia wniosku, w trzech - dnia następnego, a w jednym - 

pięć dni od złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. W każdym przypadku, 

na podstawie art. 65 ust. 5 ww. ustawy, wydano przedsiębiorcom zaświadczenie  

o dokonaniu wpisu w rejestrze. 

 (dowód: akta kontroli str. 45-46, 80) 

1.8. Pięć wpisów dokonanych w rejestrze przedsiębiorców od 12 stycznia 2012 r. było 

aktualnych na 8 lutego 2016 r. Akta rejestrowe związane z ww. wpisami prowadzono 

rzetelnie i zawierały one wymagane dane, wskazane w art. 83a ust. 3 ustawy Prawo 

o rd, załączane do wniosku składanego przez przedsiębiorcę. We wnioskach 

składanych w tym czasie przez przedsiębiorców nie podawano już symboli 

określających rodzaje pojazdów oraz symboli określających rodzaje badań,  

do przeprowadzania których SKP jest uprawniona. Podawano jedynie, czy stacja 

kontroli pojazdów ujęta we wniosku będzie stacją okręgową lub podstawową. W aktach 

rejestrowych znajdowały się dokumenty potwierdzające zgłaszanie przez 

przedsiębiorców zmian danych ujętych we wniosku - w terminie 14 dni od dnia zajścia 

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (m.in. nowe poświadczenia TDT, 

dokumenty legalizacji urządzeń, zmiany w obsadzie diagnostów), zgodnie z art. 66  

ust. 5 ustawy o SDG. W aktach tych spraw nie było dokumentów informujących  

o zaprzestaniu działalności z uwagi na brak poświadczenia TDT.  

(dowód: akta kontroli str. 32-44) 
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1.9. W związku z upływem, z dniem 31 grudnia 2015 r., możliwości wykonywania 

niektórych badań z zakresu okręgowej SKP przez trzy podstawowe SKP (nr LJA/003/P, 

LJA/004/P i LJA/005/P) uaktualniono dokumentację rejestrową tych stacji i zapisy  

w rejestrze przedsiębiorców prowadzących SKP oraz poinformowano te stacje  

o zakresie badań, które mogą być w nich wykonywane po 01.01.2016 r. Stacje te  

w roku 2015 uzyskały nowe poświadczenia TDT, w których podano zakres ich działania 

wynikający z art. 83 Prawa o rd, w którym nie było już badań, należących do zakresu 

badań wykonywanych przez stacje okręgowe.  

(dowód: akta kontroli str. 81-113) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej  zakresie,  

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

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

2.1. W Starostwie prowadzony jest rejestr wydanych decyzji administracyjnych, 

dotyczących uprawnień wydanych diagnostom, obejmujący również informacje 

dotyczące ich cofnięcia oraz uzupełnienia. Starosta wyjaśnił, że w okresie od 2010 r. 

nie było przypadków odmowy wydania uprawnień do przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów, co potwierdziły ustalenia kontroli NIK. W aktach diagnostów  

nie było teczek zawierających wnioski zakończone wydaniem decyzji odmownych.  

(dowód: akta kontroli str. 28 i 369-371, 335-338 i 363-368) 

2.2. - 2.3. Decyzje dotyczące uprawnień diagnostów, ich cofnięcia i uzupełnienia 

wydane w latach 2013-2015 podpisał Starosta, a projekty wszystkich tych decyzji 

przygotował z–ca naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

Starostwa (dalej: WKTiDP). 

(dowód: akta kontroli str. 133-134 i 131-132) 

2.4. Decyzje Starosty o wydaniu uprawnień do wykonywania badań technicznych 

pojazdów podejmowane były po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających 

posiadanie przez ubiegającego się o uprawnienia diagnosty wymaganego 

wykształcenia technicznego, praktyki, szkoleń oraz zdanego egzaminu 

kwalifikacyjnego. Kserokopie tych dokumentów, parafowanych przez przyjmującego 

wniosek w Starostwie po uprzednim porównaniu z oryginałami w celu potwierdzenia ich 

zgodności, ujęte były w aktach spraw poszczególnych diagnostów. Kserokopie tych 

dokumentów nie posiadały innych potwierdzeń za zgodność z oryginałem. Starosta 

wyjaśnił, że z przepisów nie wynika, że mają to być kopie potwierdzone za zgodność. 

Przyjmujący wniosek o wydanie uprawnień diagnosty sporządza kserokopie  

z oryginałów dokumentów, parafuje je i załącza do akt diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 135-145 i 335-338 i 363-368) 

W przypadku, gdy praktyka zawodowa miała miejsce w SKP lub w warsztacie, 

sprawdzenie wiarygodności składanego zaświadczenia, umowy o pracę lub 

świadectwa pracy, zgodnie z wyjaśnieniami Starosty, polegało na sporządzeniu kopii 

tych dokumentów oraz sprawdzeniu, czy wystawiający te dokumenty ujęci są w 

rejestrze, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ewidencji 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 135-155, 335-338 i 363-368) 

Analiza 15 akt postępowań o wydanie uprawnień diagnosty pozwoliła ustalić, że osoby 

występujące o wydanie tych uprawień posiadały wymagane wykształcenie średnie 

techniczne (technik mechanik w specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów 

samochodowych) lub wyższe techniczne w różnych specjalnościach. W aktach 

postępowań dotyczących tych osób znajdowały się również dokumenty potwierdzające 

posiadanie przez nich wymaganej praktyki.  

 W oparciu o zapisy umowy o pracę z dnia 31.10.2012 r., dotyczącej zatrudnienia  

w ZURiS SKP w charakterze mechanika samochodowego na 1/10 etatu osoby 

ubiegającej się o wydanie uprawnień diagnosty, pracownik Starosty przyjmujący dnia 

04.01.2016 r. wniosek, zaliczył tej osobie posiadanie rocznej praktyki i przygotował 

decyzję do wydania uprawnień diagnosty nr LJA/D/0028. Wnioskodawca był 

technikiem pojazdów samochodowych, naukę ukończył 29.08.2014 r., a teoretyczny i 

praktyczny egzamin kwalifikacyjny przed komisją TDT, w pełnym zakresie uprawnień 

diagnosty, zdał dnia 28 grudnia 2015 r. Z rozliczenia wykonanych badań technicznych 

przez stację  

nr LJA/004/P za okres od 01.01.2016 r. do 20.04.2016 r. wynika, że diagnosta 

posiadający uprawnienia nr LJA/D/0028 wykonał w tym czasie 31 badań technicznych 

pojazdów. Dnia 26.04.2016 r. przedsiębiorca zatrudniający tą osobę zaświadczył,  

że odbyła ona wymaganą praktykę, zgodnie z umową o pracę z 31.10.2012 r.  

 Na podstawie zaświadczenia właściciela ww. zakładu, potwierdzającego odbycie  

w nim praktyki w okresie od 1.10.2007 r. do 30.06.2010 r. i od 1.09.2010 r.- nadal, 

dołączonego do wniosku, złożonego w Starostwie dnia 20.02.2012 r., pracownik 

Starostwa zaliczył posiadanie wymaganej czteroletniej praktyki osobie, której wydano 

uprawnienie diagnosty nr LJA/D/0022. Składający wniosek był z wykształcenia 

technikiem mechanikiem w specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, 

naukę ukończył 30.04.2010 r., a teoretyczny i praktyczny egzamin kwalifikacyjny przed 

komisją TDT, w pełnym zakresie uprawnień diagnosty, zdał dnia 1utego 2012 r.  

W trakcie niniejszej kontroli NIK przedsiębiorca zatrudniający tę osobę przedłożył 

zaświadczenie stanowiące, że praktyka tej osoby nie zaliczała się do praktyk 

szkolnych.  

Odnośnie zaliczenia praktyki ww. osobom Starosta wyjaśnił, że przy uznaniu okresu 

wymaganej praktyki dla diagnostów o numerach LJA/D/0028 i LJA/D/0022 posiłkowano 

się opinią radcy prawnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pana Marcina 

Barankiewicza, zamieszczoną w miesięczniku Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów 

„Serwis Motoryzacyjny” Nr 11/2013. Według tej opinii: „Przepisy określają długość 

praktyki w latach, bez względu na to, w jakim wymiarze ona się odbywała, tj. czy 5 dni  

w tygodniu, czy tylko kilka razy, czy też wieczorami, bądź w innej konfiguracji.  

Nie ma też wymogu, aby na potwierdzenie odbytej praktyki przedstawiać umowę  

o pracę. Jest to jeden z dowodów, ale nie jedyny. Nie trzeba być zatrudnionym  

na etacie, aby udokumentować praktykę. W przypadku praktyki może to być  

np. zaświadczenie lub oświadczenie przedsiębiorcy, że dana osoba w danym okresie 

odbyła praktyki. Zgodnie z obecną linią orzeczniczą sądów administracyjnych  

nie zostanie uznana praktyka, która była obowiązkowa w ramach zajęć szkolnych,  

tj. wynikała z minimum programowego edukacji i była niezbędna do uzyskania 

konkretnego wykształcenia. Nie ma natomiast przeszkód, aby osoba ucząca się 

odbywała praktykę, a najczęściej pracowała w warsztacie samochodowym, niezależnie 

od zajęć szkolnych. Taka praktyka zdobyta niezależnie od szkoły musi być zaliczona.”  

 (dowód: akta kontroli str. 5-10, 135-145 i 146-155, 335-338, 363-369, 379 i 383-384 ) 
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Do wszystkich 15 objętych analizą wniosków o wydanie uprawnień diagnostów 

załączono kserokopie zaświadczeń o odbyciu szkolenia (w zakresie rodzajów badań  

do wykonywania których ubiegał się wnioskodawca) oraz zaświadczeń 

potwierdzających zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawniającym  

do wykonywania badań, jak we wniosku. Dokumenty te nie zawierały adnotacji o ich 

poświadczeniu za zgodność z oryginałem (były parafowane przez pracownika 

Starostwa przyjmującego wniosek). Starosta wyjaśnił, że z przepisów nie wynika,  

że mają to być kopie potwierdzone za zgodność. Przyjmujący wniosek o wydanie 

uprawnień diagnosty sporządza kserokopie z oryginałów dokumentów, parafuje je  

i załącza do akt diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str.5-10, 135-155, 335-338 i 363-368) 

W Starostwie nie było określonych procedur w zakresie kwalifikacji wniosków  

i załączanej do nich dokumentacji. Starosta wyjaśnił, że określone w art. 84 ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym warunki jakie musi spełniać osoba ubiegająca się  

o uprawnienia diagnosty podobnie, jak poprzednia treść § 2 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku  

do diagnostów, w sposób wystarczający regulują zasady prowadzenia postępowań  

w tym zakresie. Nie ma zatem uzasadnienia tworzenia uszczegółowionych procedur.  

W przypadku powstania wątpliwości podejmowane są działania przewidziane przez 

Kodeks postępowania administracyjnego. Urząd posiada dostęp do bazy aktualnych 

aktów prawnych warunkujących kwestie związane z uzyskiwaniem uprawnień 

diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

Z analizy 15 objętych badaniem wniosków o wydanie uprawnień diagnostów  

nie wynikało, aby osoby, które nabyły uprawnienia diagnosty, uzyskały je po uznaniu 

nabytych m.in. w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania badań 

technicznych pojazdów. We wszystkich przypadkach uprawnienia wydawane były  

na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata 

wymaganego wykształcenia technicznego, odbycie wymaganej praktyki i zdanie 

egzaminu kwalifikacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10)  

2.5. Analiza próby objętej kontrolą (ppkt 2.4) wykazała, że każdy z diagnostów  

na dzień 01.01.2014 r. posiadał pełny zakres uprawień do przeprowadzania wszystkich 

rodzajów badań technicznych pojazdów. Trzynastu diagnostów było upoważnionych  

do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych w dniu wydania im 

uprawnień diagnosty przez Starostę. Dwóch, posiadających uprawnienia  

nr LJA/D/0013 i LJA/D/0020 - wydane dnia 01.10.2001 r. i 01.10.2010 r., uzupełniło je 

od dnia 24.09.2012 r. o możliwość badań technicznych pojazdów przeznaczonych  

do przewozu towarów niebezpiecznych i autobusów, których dopuszczalna prędkość  

na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. Dnia 20.09.2012 r. złożyli oni  

w Starostwie wnioski o rozszerzenie uprawnień, załączając zaświadczenia  

o ukończeniu stosownych szkoleń specjalistycznych i zdaniu egzaminów przed komisją 

egzaminacyjną dnia 16 kwietnia 2004 r. i 20.04.2004 r. Dnia 24.09.2012 r. Starosta 

wydał decyzje o rozszerzeniu uprawnień tym diagnostom7.  

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 131-132, 385-395) 

2.6. Zakres wydanych ww. diagnostom uprawnień był zgodny z zakresem odbytych 

przez nich szkoleń i zakresem uprawnień poddanych ocenie podczas egzaminu 

kwalifikacyjnego TDT. W aktach badanych spraw znajdowały się kserokopie 

                                                           
7 Wyrok Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca2008 r. nr III SA/Lu/6/08 
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zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń, wymaganych dla danego rodzaju 

badań technicznych pojazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 135-155) 

2.7. Jak wynika z wyjaśnień Starosty, do starostw województwa lubelskiego i 

Wojewody Lubelskiego przekazano informacje o cofniętych przez Starostę 

Janowskiego uprawnieniach pięciu diagnostom. W Starostwie znajduje się również 

dokumentacja dotycząca cofniętych uprawnień diagnosty oraz informacje o wykreśleniu 

przedsiębiorcy z rejestru, o wpisie przedsiębiorcy do rejestru, o zmianach w rejestrze 

przedsiębiorców, o kradzieżach pieczęci stacji i diagnostów. Informacje te 

przekazywane były do Starostwa przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.  

W przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę zatrudnienia diagnosty, któremu 

uprawnienia wydał inny starosta, każdorazowo potwierdzano u niego dane dotyczące 

tej osoby. W przypadku tych diagnostów starostwa te nie informowały o cofnięciu im 

uprawnień. 

 

 

W zgromadzonych w Starostwie aktach dotyczących SKP i zatrudnionych w nich 

diagnostów, którym uprawnienia zostały nadane przez starostów innych powiatów nie 

było dokumentów (np. w formie notatki służbowej) sporządzonych na okoliczność 

działań, o których mowa w przywołanym wyżej wyjaśnieniu.  

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

2.8. Z informacji przekazanej w toku niniejszej kontroli NIK przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim wynika, że funkcjonariusze mają pełny 

dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu potwierdzenia badań technicznych 

pojazdów. Braki w łączności występują sporadycznie, zdarzają się też przypadki,  

gdy ostatni przegląd techniczny nie jest uwidoczniony w programie, a został  

on potwierdzony wpisem do dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu. W 

latach 2014-2016 (do 17.03.) nie było przypadku ujawnienia sfałszowania wpisu w 

dowodzie rejestracyjnym kontrolowanego pojazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 243-245) 

2.9. Z dokumentacji znajdującej się w Starostwie wynika, że w przypadku rozszerzenia 

uprawnienia diagnosty lub zmiany SKP, w której był on zatrudniony, zachowywane były 

numery uprawnień wydanych przez Starostę.  

(dowód: akta kontroli str.131-132) 

2.10. Dokumentacja z kontroli prowadzonych w SKP przez Starostę w latach 2014-

2015 r. nie zawiera zapisów wskazujących na przeprowadzanie przez diagnostów 

badań technicznych 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 przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 174-241) 

2.11. Od roku 2004 miało miejsce pięć przypadków cofnięcia przez Starostę uprawnień 

diagnosty na okres 5 lat. Postępowania w sprawie tych osób prowadziła Policja,  

a postępowania administracyjne dotyczące cofnięcia uprawnień Starosta wszczynał  

po otrzymaniu zawiadomienia wraz z odpisem wyroku z Sądu Rejonowego w Janowie 

Lubelskim. Po upływie pięcioletniego okresu cofnięcia uprawnienia odzyskało czterech 

diagnostów, a jeden nie wystąpił do Starosty o ich ponowne wydanie.  
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(dowód: akta kontroli str. 4, 386) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  

nie stwierdzono nieprawidłowości: 

W związku z załączaniem do wniosków o wydanie uprawnień diagnosty dokumentów 

nie wskazujących jednoznacznie, czy odbyta przez wnioskodawcę praktyka nie była 

praktyką realizowaną w ramach pobierania nauki w szkole średniej, zdaniem NIK, 

zasadne byłoby żądanie od tych osób dokumentowania faktu odbycia praktyki 

wymaganej w tym przypadku przepisami prawa. Ustalenia kontroli wskazują też  

na potrzebę ustanowienia procedur dotyczących sposobu kwalifikacji wniosków  

i badania dołączonej do nich dokumentacji oraz dokumentowania sprawdzeń 

diagnostów, którym uprawnienia nadali inni starostowie.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów 
wykonywanymi w SKP 

3.1. W latach 2013-2015 kontrole przedsiębiorców prowadzących SKP, w zakresie 

zgodności z wymogami o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawa o rd oraz prawidłowości 

wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji, 

Starosta realizował w oparciu o plany kontroli SKP na rok 2013, 2014 i 2015. Plan 

kontroli SKP sporządzono również na rok 2016.  

W latach 2013-2015 upoważniony przez Starostę z-ca naczelnika WKTiDP 

przeprowadził łącznie 25 kontroli SKP wpisanych do rejestru Powiatu Janowskiego.  

W roku 2013 kontroli takich przeprowadzono siedem (poza SKP LJA/008/P, która 

wpisana została do rejestru 12.11.2013 r.), w roku 2014 osiem (poza SKP nr LJA/009, 

która wpisana została do rejestru 07.10.2014 r. i nr LJA/010/P, która wpisana została 

do rejestru 26.11.2014 r.), a w roku 2015 dziesięć, obejmując nimi wszystkie SKP ujęte 

w rejestrze prowadzonym przez Starostę. Kontrole SKP prowadzono w nw. terminach: 

- nr LJA/001 - 27.09.2013 r., 05.06.2014 r. i 12.06.2015 r.,  

- nr LJA/002 - 13 i 21.06.2013 r., 05.09.2014 r. i 12.05.2015 r.,  

- nr LJA/003/P – 04.07.2013 r., 13.05.2014 r. i 22.10.2015 r., 

- nr LJA/004/P – 29.08.2013 r., 06.05.2014 r. i 05.05.2015 r., 

- nr LJA/005/P – 30.10.2013 r., 24.09.2014 r. i 18.08.2015 r., 

- nr LJA/006    – 15.11. 2013 r., 02.10.2014 r. i 30.07.2015 r., 

- nr LJA/007/P - 20.11.2013 r., 18.06.2014 r. i 17.06.2015 r., 

- nr LJA/008/P –                      , 23.10.2014 r. i 23.06.2015 r., 

- nr LJA/009    -                                                  10.09.2015 r., 

- nr LJA/010/P -                                                  29.10.2015 r. 

Stwierdzono, że pomiędzy kontrolą przeprowadzoną przez Starostę w: 

- SKP nr LJA/001 w 2014 r. (05.06.), a kolejną przeprowadzoną w 2015 r. (12.06.) 

upłynął rok i 6 dni,  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej 

działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 



 

11 

- SKP nr LJA/002 w 2013 r. (13 i 21.06.), a kolejną która miała miejsce w 2014 r. 

(05.09.) upłynął rok i 75 dni, 

- SKP nr LJA/003/P – w 2014 r. (13.05.), a kolejną przeprowadzoną w 2015 r. (22.10.) 

upłynął rok i 161 dni. 

Z art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa o rd wynika, że starosta, w ramach wykonywanego 

nadzoru nad SKP przeprowadza ich kontrolę, co najmniej raz w roku.  

Starosta wyjaśnił, że z zapisu w ustawie, dotyczącego tej kwestii, wynika  

że przynajmniej jedna kontrola musi się odbyć w danym roku. Gdyby ustawodawca 

chciał, żeby pomiędzy jedną, a druga kontrolą nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy,  

to powinien takie ograniczenie zawrzeć w przepisach. 

 (dowód: akta kontroli str. 373, 158-161, 335-338 i 363-368) 

W latach 2014-2015 stwierdzono jeden przypadek, w którym pomimo że poświadczenie 

TDT utraciło ważność, stacja nadal wykonywała badania techniczne pojazdów. 

Ciągłość ważności poświadczenia TDT nie została zachowana w przypadku stacji 

LJA/001. Stacja ta poświadczenie TDT uzyskała 26.08.2009 r., a kolejne dnia 

10.09.2014r. Jak ustalono w trakcie oględzin NIK, stacja ta w okresie od 28.08.2014 r. . 

(jak wynika z wydruku z rejestru) do 09.09.2014 r., tj w okresie, w którym nie miała 

ważnego poświadczenia, przeprowadziła 152 badania techniczne pojazdów. Starosta 

przeprowadził kontrole w stacji LJA/001 dnia 5 czerwca 2014 r. i 12.06.2015 r.  

W protokole z kontroli z 2015 r. nie odnotowano faktu prowadzenia przez stację badań 

bez ważnego poświadczenia TDT. 

W sprawie tej Starosta podał, że w trakcie tej kontroli stacja posiadała ważne 

poświadczenie wyposażenia i warunków lokalowych. Decyzja dyrektora 

Transportowego Dozoru Technicznego została wydana w dniu 10.09.2014 r.  

Z pisemnego oświadczenia właściciela stacji złożonego w dniu kontroli wynika, że jego 

wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wpłynął do TDT w dniu 21.08.2014 r.,  

a więc w okresie ważności poprzedniego poświadczenia. Nie uznano tego za rażące 

naruszenie warunków wykonywania działalności. 

 Ponadto stwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu  

z dnia 7 kwietnia 2011 r. II SA/Po 734/10 stwierdza: „W przeciwieństwie do regulacji  

z art. 104 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wprost definiuje rażące 

naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia kierowców (w zasadzie każde naruszenie w tym zakresie zostało 

przez ustawodawcę uznane za kwalifikowane, a nazwanie naruszeń rażącymi  

ma charakter generalny) w art. 83b powołanej ustawy definicji takiej nie zamieszczono.  

O ile zatem w odniesieniu do naruszeń z art. 104 tej ustawy organ nie może  

w konkretnym przypadku, wbrew zapisom ustawy, oceniać czy stwierdzone naruszenie 

warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 

szkolenia kierowców należy uznać za mniej czy bardziej znaczące, to w odniesieniu  

do naruszeń warunków prowadzenia stacji kontroli pojazdów winien każdorazowo  

w okolicznościach danej sprawy rozstrzygnąć co do wagi stwierdzonych naruszeń.”  

Datę wpływu wniosku do TDT potwierdza treść protokołu z kontroli SKP nr LJA/001  

z dnia 08.09.2015 r. przez TDT przed wydaniem poświadczenia z dnia 10.09.2014 r. 

Jak ustalono w trakcie oględzin NIK, które miały miejsce dnia 24.03.2016 r., stacja ta  

w okresie od 28.08.2014 r. do 09.09.2014 r. przeprowadziła ogółem 152 badania 

techniczne pojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 81-113, 335-338 i 363-368) 
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Na pytanie kontrolera NIK, dlaczego w ramach nadzoru pełnionego nad stacjami 

kontroli pojazdów nie monitorowano upływu terminu ważności ww. poświadczenia, 

Starosta wyjaśnił, że brak ważnego poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków 

lokalowych miał do tej pory charakter incydentalny. 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

3.2. Analiza danych dotyczących pięciu wpisanych ostatnio do rejestru stacji pozwoliła 

ustalić, że Starosta po wpisie do rejestru SKP nr LJA/010/P, który miał miejsce 

26.11.2014 r., pierwszą kontrolę w tej stacji przeprowadził 29.10.2015 r. Odpowiednio  

w przypadku SKP nr LJA/009 (wpis 07.10.2014 r.) – pierwsza kontrola 10.09.2015 r., 

SKP nr LJA/008/P (wpis 12.11.2013 r.) – pierwsza kontrola 23.10.2014 r., SKP  

nr LJA/007/P (wpis 31.01.2013 r.) – pierwsza kontrola dnia 20.11.2013 r. i SKP/006 

(wpis 12.01.2012 r.) – pierwsza kontrola 04.09.2012 r. Wszystkie prowadzone po raz 

pierwszy przez Starostę w SKP kontrole przeprowadzono przed upływem roku, w  czterech 

przypadkach po ok. 11, a w jednym po 9 miesiącach od wpisu do rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368, 32-44 i 80) 

3.3. - 3.4. Podstawą wpisu do rejestru SKP prowadzących działalność na terenie 

Powiatu w latach 2014-2015 (do 31 marca 2015 r.) były opinie Instytutu Techniki 

Samochodowej wydane dla: SKP nr LJA/001 dnia 26.11.2004 r., SKP  

nr LJA/002 dnia 07.07.2003 r., SKP nr LJA/003/P dnia 11.05.2004 r. oraz SKP  

nr LJA/04/P dnia 19.06.2004 r.  

 

Poświadczenie TDT było podstawą zarejestrowania: 

SKP nr LJA/005/P (decyzja dyrektora TDT z dnia 10.01.2005 r.), SKP nr LJA/006 

(decyzja dyrektora TDT z dnia 05.01.2012 r.), SKP nr LJA/007/P (decyzja dyrektora 

TDT z dnia 25.01.2013 r.), SKP nr LJA/008/P (decyzja dyrektora TDT z dnia 

31.10.2013 r.), SKP nr LJA/009 (decyzja dyrektora TDT z dnia 30.09.2014 r. 

i 10.03.2015 r.), SKP nr LJA/010/P (decyzja dyrektora TDT z dnia 21.11.2014 r.). 

Poświadczenia wszystkich pięciu stacji zarejestrowanych w latach 2012-2014 ważne są 

przez okres 5 lat od daty wydania decyzji przez dyrektora TDT, o ile nie nastąpi zmiana 

stanu faktycznego, dla którego zostały wydane.  

Na dzień 15 marca 2016 r. SKP, zarejestrowane przed 2012 r. prowadziły działalność  

na podstawie następujących poświadczeń TDT: 

- SKP nr LJA/001 - decyzja dyrektora TDT z dnia 10.09.2014 r., decyzja poprzednia  

z dnia 26.08.2009 r.,  

- SKP nr LJA/002 - decyzja dyrektora TDT z dnia 23.02.2016 r., decyzja poprzednia  

z dnia 21.03.2011 r., 

- SKP nr LJA/003/P - decyzja dyrektora TDT z dnia 31.08.2015 r. w której podano, 

że poświadczenie dotyczy podstawowej stacji kontroli pojazdów, zgodnej z art. 83 ust. 

1 pkt 1 lit a), b) i c) Prawa o rd i ważne jest przez pięć lat, decyzja poprzednia z dnia 

09.09.2010 r., 

- SKP nr LJA/004/P - decyzja dyrektora TDT z dnia 18.12.2015 r. w której podano,  

że poświadczenie dotyczy podstawowej stacji kontroli pojazdów, zgodnej z art. 83 ust. 

1 pkt 1 lit a), b) i c) Prawa o rd i ważne jest przez pięć lat, decyzja poprzednia z dnia 

09.06.2015 r. i decyzja poprzednia z dnia 16.06.2010 r., 

- SKP nr LJA/005 - decyzja dyrektora TDT z dnia 30.07.2015 r., w której podano,  

że poświadczenie dotyczy podstawowej stacji kontroli pojazdów, zgodnej z art. 83 ust. 
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1 pkt 1 lit a) i b) Prawa o rd i ważne jest przez pięć lat ,decyzja poprzednia  

z 24.08.2010 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-113) 

3.5. 3.6. W latach 2013-2015 pracownik Starosty, wyznaczony do kontroli SKP,  

przeprowadzał kontrole, przestrzegając obowiązku zawiadomienia przedsiębiorcy 

o zamiarze jej przeprowadzenia na 7 dni wcześniej. 

Z dokumentacji dot. kontroli przeprowadzonych przez Starostę w SKP wynika,  

że czynności kontrolne zostały faktycznie przeprowadzone. Podczas 

przeprowadzonych w roku 2014 kontroli ośmiu SKP, w dwóch (nr LJA/003/P  

i LJA/008/P) z powodu braku pojazdów nie sprawdzono prawidłowości wykonywania 

badań technicznych. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości stąd też 

nie formułowano zaleceń pokontrolnych. Podczas przeprowadzonych w roku 2015 

kontroli 10 SKP w pięciu stacjach (nr LJA/003/P, LJA/007/P, LJA/008/P, LJA/009  

i LJA/010/P) z powodu braku pojazdów nie sprawdzono prawidłowości wykonywania 

badań technicznych. W latach 2014 i 2015 nie kontrolowano prawidłowości 

wykonywania badań technicznych w stacjach nr LJA/003/P (ostatnia kontrola w tym 

zakresie miała miejsce 04.07.2013 r.) i LJA/008/P (stacja wpisana do rejestru 

12.11.2013 r.). Podczas kontroli przeprowadzonych przez Starostę w roku 2015  

nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 Na pytanie kontrolera NIK, dlaczego w przypadku braku pojazdów w trakcie kontroli 

SKP prowadzonych przez Starostę, nie podejmowano kolejnych kontroli (w tym bez 

powiadamiania przedsiębiorcy), aby sprawdzić prawidłowość wykonywania badań 

technicznych, Starosta wyjaśnił, że kontrole w SKP przeprowadzane są według 

wcześniej zatwierdzonego planu kontroli. W planach na skontrolowanie jednej stacji 

najczęściej przewiduje się jeden dzień roboczy. Zdarza się, szczególnie w stacjach 

wykonujących mało badań technicznych, że w trakcie kontroli nie ma pojazdu  

na badania techniczne i prawidłowość wykonywania badań nie jest sprawdzana.   

Ze względu na ograniczone możliwości kadrowe nie podejmowano kolejnych kontroli. 

Sprawami nadzoru nad SKP zajmuje się w starostwie jeden pracownik. Oprócz tego 

pracownik ten nadzoruje ośrodki szkolenia kierowców, prowadzi rejestr ośrodków 

szkolenia kierowców, prowadzi ewidencję instruktorów nauki jazdy, wydaje i cofa 

uprawnienia do kierowania pojazdami.  

(dowód: akta kontroli str. 376, 335-338 i 363-368) 

3.7. W treści protokołu kontroli i w aktach z nim związanych, dotyczących 

przedsiębiorcy prowadzącego SKP nr LJA/008/P, u którego kontrola przeprowadzona 

po raz pierwszy po uzyskaniu wpisu do rejestru miała miejsce w roku 2014, nie było 

dokumentów lub oświadczeń potwierdzających siedzibę i miejsce zamieszkania 

przedsiębiorcy oraz, czy w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 

upadłości. Podczas kontroli przeprowadzanych w roku 2015 po raz pierwszy w SKP 

LJA/009/P i LJA/010/P oświadczenia takie przedsiębiorcy prowadzący te stacje złożyli. 

Z wyjaśnień złożonych przez Starostę wynika, że w ramach przygotowania  

do przeprowadzenia tych kontroli każdorazowo sprawdzano treści wpisów w systemie 

elektronicznym KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, czy przedsiębiorca  

na dzień podpisania (podczas rejestracji) oświadczenia, o którym mowa w art. 83a  

ust. 4 Prawa o rd, podał rzetelne dane dot. siedziby i miejsca jego zamieszkania oraz 

otwarcia w stosunku do niego likwidacji lub ogłoszenia upadłości. 

 W protokołach z 14 kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2015 po raz kolejny  

i aktach z nimi związanych nie było oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

miejsce siedziby przedsiębiorcy oraz czy w okresie od ostatniej kontroli nie otwierano  



 

14 

w stosunku do niego likwidacji lub nie ogłaszano upadłości. Oświadczenie w tej sprawie 

złożył jedynie właściciel stacji LJA/005 podczas kontroli w roku 2015. 

 Starosta wyjaśnił, że w ramach przygotowań do kontroli każdorazowo sprawdza się 

treści wpisów w systemach informatycznych KRS i Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej. Sprawdza się również, czy przedsiębiorca podał rzetelne 

dane dotyczące siedziby i miejsca zamieszkania oraz likwidacji i upadłości we wniosku 

o wpis do ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 174-241, 335-338 i 363-368) 

W 15 protokołach z kontroli SKP, przeprowadzonych przez Starostę w latach 2014-

2015 oraz aktach z nimi związanych, nie udokumentowano spełnienia przez 

przedsiębiorców (lub członków organów osoby prawnej) warunku określonego w art. 83 

ust. 3 pkt 3 Prawa o rd (w zw. z 83b ust. 2 pkt. 1 lit a), zgodnie z którym przedsiębiorca 

prowadzący stację kontroli pojazdów nie może być skazany za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko 

dokumentom. Podczas trzech kontroli przeprowadzonych w tym okresie czasu  

w SKP LJA/005/P, LJA/009 i LJA/010/P pobrano od przedsiębiorców oświadczenie 

dotyczące spełnienia tego wymogu. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 66 ust. 5 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązkiem przedsiębiorcy jest 

zgłaszanie zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia 

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Ponadto, zgodnie z art. 69 tej 

ustawy, to przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania 

działalności regulowanej. W dniach 16 i 17 marca 2016 r. przyjęto od wszystkich 

przedsiębiorców oświadczenia, z których wynika, że nie byli oni skazani  

za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwa 

przeciwko dokumentom w okresie prowadzenia przez nich stacji kontroli pojazdów.  

(dowód: akta kontroli str. 174-241, 335-338 i 363-368) 

Ze złożonych Staroście dnia 16 i 17 marca 2016 r. oświadczeń przedsiębiorców 

prowadzących SKP na terenie Powiatu wynika, że w czasie prowadzenia kontroli stacji 

w latach 2013-2015 nie byli oni skazani za przestępstwo, o którym wyżej mowa.  

We wszystkich 18 protokołach z kontroli SKP znalazły się zapisy potwierdzające 

posiadanie prze stację ważnego poświadczenia TDT oraz dotyczące zatrudnionych  

w stacji diagnostów (z podaniem daty zawarcia przez nich umowy o pracę) 

potwierdzające posiadanie przez nich wymaganych uprawnień. Wszyscy zatrudnieni  

w latach 2013-2015 r. diagności posiadali uprawnienia umożliwiające wykonywanie 

wszystkich badań technicznych, do których prowadzenia upoważniona była SKP.  

(dowód: akta kontroli str.174-241, 324-333) 

3.8. W protokołach z 18 kontroli SKP, przeprowadzonych przez Starostę w latach 

2014-2015, w pkt VIII Warunki lokalowe i wyposażenie technologiczne SKP 

potwierdzano spełnienie 33 szczegółowo wyspecyfikowanych wymagań ogólnych, 

technicznych, parametrów oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego 

stanowiska kontrolnego. Zakres zawartych w protokołach kontroli wymogów zgodny był 

z ujętym w opisie wyników i badań przedstawionym w protokołach z oględzin i badań 

SKP sporządzanych przez pracowników TDT przed wydaniem poświadczeń. W pkt IX 

Wyposażenie SKP protokołów z kontroli opisano 20 urządzeń i przyrządów 

stanowiących wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji, podając ich typ, numer 

certyfikatu i numer fabryczny oraz datę ważności świadectwa uwierzytelnienia i datę 

okresowej kontroli. W protokole podano również informacje dot. m.in.: zakresu kontroli  

i okresu nią objętego (pkt IV-V), danych diagnostów (pkt VI), pozostałych warunków 

związanych z wyposażeniem SKP - identyfikatory i pieczęcie diagnostów, przepisów 

prawnych oraz tablicy informacyjnej (pkt X), prowadzenia dokumentacji związanej  
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z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (pkt XI), przebiegu i sposobu 

przeprowadzania badania technicznego pojazdu (pkt XII), rozliczenia wykonanych 

badań technicznych (pkt XIII), warunków sanitarno-socjalnych i estetyki stanowiska 

kontrolnego (pkt XIV) oraz aktualności dokumentacji przedsiębiorcy – poświadczeń 

TDT i umów o pracę diagnostów (pkt XV).  

(dowód: akta kontroli str. 174-241, 162-173) 

3.9. Z poświadczenia TDT z dnia 29.10.2010 r., wydanego dla SKP nr LJA/003/P 

wynikało, że stacja może prowadzić badania pojazdów kat. A, B, T i E o rozszerzonym 

zakresie badania c, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw8.  

Dnia 31.08.2015 r. stacja uzyskała poświadczenie TDT do prowadzenia kontroli 

pojazdów, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a), b) i c) Prawa o rd, ważne 5 lat od daty 

jego wydania. 

Z poświadczenia TDT z dnia 16.06.2010 r. wydanego dla SKP nr LJA/004/P wynikało, 

że stacja może prowadzić badania pojazdów kat. A, B, T i E o rozszerzonym zakresie 

badania c, d, e, f, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o której wyżej 

mowa. Dnia 09.06.2015 r. stacja uzyskała poświadczenie TDT do prowadzenia kontroli 

pojazdów w zakresie jw., z datą ważności do dnia 31.12.2015 r. Dnia 18.12.2015 r. 

stacja uzyskała kolejne poświadczenie TDT do prowadzenia kontroli pojazdów, zgodnie 

z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a), b) i c) Prawa o rd, ważne 5 lat od daty jego wydania. 

Z poświadczenia TDT z dnia 24.08.2010 r., wydanego dla SKP nr LJA/004/P wynikało, 

że stacja może prowadzić badania pojazdów kat. A, B, T i E o rozszerzonym  

zakresie badania c, d, e, f, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.  

Dnia 30.07.2015 r. stacja uzyskała poświadczenie TDT do prowadzenia kontroli 

pojazdów, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a), b) Prawa o rd, ważne 5 lat od daty 

jego wydania. 

Jak wynika z wyjaśnień Starosty zaświadczenia potwierdzające wpis przedsiębiorcy  

do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dla stacji 

podstawowych o numerach: LJA/003/P, LJA/004/P i LJA/005/P zostały wydane według 

wzoru określonego w załączniku nr 2 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). Pomimo zmian w rodzajach badań wzór ten nie został do tej pory 

zmieniony i z powodu wątpliwości dotyczących wpisywania w zaświadczeniu rodzaju 

pojazdów według objaśnień ze wzoru, czy też zapisu „zgodnie z art. 83ust.1 pkt 1 lit. a), 

b), c)” nie wydano nowych zaświadczeń. Przed 1 stycznia 2016 r. przeprowadzono 

rozmowy z przedsiębiorcami o nadchodzących zmianach w zakresie badań, a 4 marca 

2016 r. przekazano również informacje pisemne. Przedsiębiorcy oświadczyli,  

że nie wykonują na swoich stacjach badań technicznych przewidzianych dla stacji 

okręgowych. 

(dowód: akta kontroli str.81-113 i 387)  

3.10. W protokołach z kontroli SKP przeprowadzonych w latach 2014-2015 odnośnie 

zakresu prowadzenia wymaganej dokumentacji (pkt XI) podawano m.in.: 

1) rejestr badań technicznych – stacja prowadzi rejestr badań technicznych  

w systemie informatycznym np. „Stacja 2008” v.8.4.6.0 nr 65876238, 

                                                           
8 Dz. U. Nr 97 poz. 802. 
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2) prawidłowość wystawiania zaświadczeń z przeprowadzonych badań 

technicznych (zaświadczenia z badań pojazdów technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu) – przy badaniach technicznych pojazdów  

z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu 

diagności wpisują terminy ważności zaświadczeń UDT, 

3) dokumentacja z badań pojazdów zabytkowych i marki „SAM” –  

w kontrolowanym okresie stacja przeprowadziła 8 pierwszych badań 

technicznych przyczep lekkich. W dokumentach brakuje rysunków 

konstrukcyjnych ramy. 

4) dokumentacja w zakresie umieszczania cech identyfikacyjnych pojazdów –  

w kontrolowanym okresie stacja wykonała 9 badań w zakresie umieszczenia 

cech identyfikacyjnych pojazdów.  

Do protokołów załączano również wydruki sprawozdań z działalności SKP zawierające, 

w zależności od wykorzystywanego systemu informatycznego liczbę: wpisów  

do rejestru badań technicznych z wynikiem negatywnym, pojazdów w których usunięto 

usterki na stanowisku naprawczym oraz zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

pojazdów. W objętych badaniem protokołach z kontroli SKP i aktach z nimi związanych 

nie było innych zapisów lub dokumentów potwierdzających prawidłowość prowadzenia 

wymaganej dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 174-241 i 335-338 i 363-368) 

Na pytanie kontrolera NIK jaką wielkość próby (w %) przyjmowano do badań 

dokumentacji (liczba wpisów do rejestru) podczas kontroli poszczególnych SKP 

prowadzonych w latach 2014-2015 oraz czy w Starostwie obowiązują procedury 

odnośnie doboru wielkości próby dokumentów do badań (ile procent w odniesieniu  

do liczby przeprowadzanych rocznie w danej SKP badań technicznych) Starosta 

wyjaśnił, że liczba badań technicznych wykonywanych przez stacje objęte kontrolą 

starosty jest bardzo zróżnicowana, stąd też wielkość próby każdorazowo 

dostosowywana jest do liczby tych badań. Podczas kontroli sprawdzane są wszystkie 

badania dotyczące umieszczania cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonywania 

zastępczych tabliczek znamionowych, od kilku do kilkunastu badań  pojazdów  

z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu, kilka badań 

pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych, najczęściej jedno 

sprawdzenie prawidłowości wykonywania badania technicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

3.11. Na pytanie kontrolera NIK, dlaczego w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP 

nie występowano do stacji o cykliczne przesyłanie rejestrów badań technicznych, 

pomimo, że stanowią one podstawowe źródło informacji o działalności SKP w zakresie 

prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz przeprowadzania badań 

Starosta wyjaśnił, że podczas każdej kontroli przeprowadzonej w SKP pobierane są 

informacje statystyczne generowane przez informatyczny system wykorzystywany  

do prowadzenia rejestru badań technicznych za okres od daty ostatniej kontroli do dnia 

kontroli. Informacje pozyskane w tym zakresie podlegają analizie głównie pod kątem 

ilości badań negatywnych, ilości przebadanych pojazdów z instalacją gazową, ilości 

badań przeprowadzonych przez poszczególnych diagnostów. Wyjaśnił też,  

że wszystkie SKP, funkcjonujące w latach 2014-2015 na terenie Powiatu, prowadziły 

rejestry badań technicznych w formie elektronicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

3.12. W protokołach z kontroli SKP, przeprowadzonych w latach 2014-2015 (pkt XII) 

Przebieg i sposób przeprowadzania badania technicznego pojazdu dokonywano 

zapisów m.in. o takiej treści – okresowe badanie techniczne samochodu Suzuki Grand 
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Vitara 2.0 TD zostało przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach, a w przypadku gdy w trakcie kontroli nie były prowadzone badania w pkt XII 

protokołu kontroli zapisywano – nie sprawdzono.  

 W aktach prowadzonych w latach 2014-2015 kontroli nie było innych dokumentów 

związanych z badaniem wskazanym przez kontrolera Starosty w protokole kontroli.  

Z zapisów w protokołach kontroli nie można było stwierdzić, na ile czynności kontrolne 

obejmowały wszystkie zagadnienia określone w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 

2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach9. Zapisy w protokołach 

kontroli SKP z lat 2014-2015 nie pozwalały więc na ocenę prawidłowości wykonywania 

przez diagnostów badań technicznych pojazdów. Na pytanie kontrolera NIK,  

czy w Starostwie wprowadzono i są stosowane wewnętrzne procedury określające 

sposób postępowania przy kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych 

pojazdów Starosta podał, że 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 bardzo szczegółowo określa sposób postępowania 

przy kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Nie ma więc 

potrzeby wprowadzania w tym zakresie dodatkowych, wewnętrznych procedur.  

(dowód: akta kontroli str. 174-241, 335-338 i 363-368) 

Pracownik Starostwa, przeprowadzający kontrole SKP w latach 2014-2015, posiadał 

niezbędne przygotowanie do prawidłowej oceny poprawności wykonania każdego 

rodzaju badania przewidzianego dla poszczególnych rodzajów pojazdów,  

co opisano w pkt 3 obszaru 5 wystąpienia pokontrolnego. Z danych dotyczących liczby 

przeprowadzonych przez poszczególne SKP w latach 2014-2015 badań zakończonych 

wynikiem negatywnym w stosunku do ogólnej ich liczby wynikało m.in., że średni 

procent badań z wynikiem negatywnym w roku 2014 wyniósł - 1,05% (w stacjach  

nr LJA/003/P, LJA/004/P i LJA/010/P nie było takich przypadków – natomiast w stacji 

LJA/005/P było ich 5,40 %, a w LJA/009/P - 2,51 %), a w roku 2015 – 0,57%  

(w stacjach nr LJA/003/P, LJA/004/P i LJA/010/P nie było takich przypadków – 

natomiast w stacji LJA/005/P było ich 2,19 %, a w LJA/009/P – 0,66%). Na pytanie 

kontrolera NIK dlaczego w SKP, gdzie badań zakończonych wynikiem negatywnym  

nie było lub liczba ich znacząco odbiegała od średniej w Powiecie, nie podejmowano 

częstszych kontroli Starosta wyjaśnił, że odsetek badań technicznych z wynikiem 

negatywnym jest na terenie Powiatu Janowskiego bardzo niski. Średni odsetek dla 

wszystkich stacji w roku 2014 wynosił 1,05%, a w roku 2015 – 0,57%. Z dwudziestu 

informacji o wynikach badań tylko w trzech stwierdzono odsetek negatywnych badań 

powyżej 1% .W pozostałych wahał się on od 0 do 0,93%. Nie są to na tyle duże 

różnice, aby wymagały dodatkowych czynności kontrolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 334, 335-338 i 363-368) 

3.13. W latach 2004-2015 Starosta nie powierzał dyrektorowi TDT przeprowadzenia 

czynności kontrolnych w nadzorowanych SKP. Starosta wyjaśnił, że z uwagi na fakt 

zatrudnienia w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych tutejszego 

Starostwa pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania 

kontroli stacji kontroli pojazdów oraz względy finansowe, zawarcie przedmiotowego 

porozumienia nie jest konieczne.  

(dowód: akta kontroli str. 387) 

                                                           
9 Dz. U. poz. 996, ze zm. i Dz. U. z 2015 r. poz. 776, ze zm. 
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3.14. W związku z tym, że z protokołów kontroli SKP za lata 2014-2015 nie wynikało,  

że kontrolą objęto wymagany przepisami zakres, a do tych protokołów nie załączono 

innych dowodów potwierdzających realizację tego zakresu kontroler, zgodnie z art. 41 

ustawy o NIK, przyjął od osoby upoważnionej przez Starostę i wykonującej czynności 

kontrolne w SKP pisemne oświadczenie w tej sprawie z którego wynika, że badania 

techniczne przy których uczestniczył podczas kontroli prowadzonych w latach 2014-

2015 były wykonywane prawidłowo. Ich zakres, sposób przeprowadzenia i metody 

oceny stanu technicznego były zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z dnia  

26 czerwca 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 334, 335-338 i 363-368) 

3.15. W dniu 24 i 29 marca 2016 r. upoważniony przez Starostę pracownik Starostwa 

(z-ca naczelnika WKTiDP) przeprowadził kontrolę trzech SKP o numerach LJA/001, 

LJA/005/P i LJA/007/P. Czynności wykonywane przez kontrolera Starosty w tych 

stacjach były przedmiotem oględzin NIK, prowadzonych na podstawie art. 39 ustawy  

o NIK. W oględzinach uczestniczył specjalista powołany przez kontrolera NIK  

na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy o NIK.  

 Podczas oględzin czynności prowadzonych przez kontrolera Starosty, kontroler NIK  

i powołany przez niego specjalista (inspektor TDT) stwierdzili następujące 

nieprawidłowości w pracy diagnosty:  

 nie dokonano pomiarów sprawdzających stanowiska kontrolnego i stanowiska 

zewnętrznego do pomiarów akustycznych;  

 nie sprawdzono: prawidłowości działania wentylacji nawiewnej w kanale 

przeglądowym, minimalnego ciśnienia roboczego w instalacji sprężonego 

powietrza, możliwości automatycznego załączania wentylacji nawiewno-

wyciągowej ze stanowiska kontrolnego poprzez alarmowy czujnik 

niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla; 

 podczas kontroli prawidłowości prowadzenia przez diagnostów badań 

technicznych pojazdów w SKP nr LJA/001 można było stwierdzić, że nie 

dokonali oni: sprawdzenia i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów 

przed przystąpieniem do badania zbieżności na urządzeniu do oceny 

prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów; podłączenia miernika obrotów 

silnika podczas analizy spalin pojazdu nieposiadającego obrotomierza; nie 

dokonali  

przy pomiarze zadymienia spalin sprawdzenia temperatury oleju z wykorzy-

staniem miernika będącego na wyposażeniu dymomierza. 

Podczas kontroli prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji kontrolujący  

nie zwrócił  uwagi, że w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu nie określono rozstawu 

kół, a także nie sprawdził terminowości wysyłania raportów oraz danych  

o przeprowadzonych badaniach technicznych do MSW.  

Pracownik Starostwa przeprowadzający kontrolę wyjaśnił, że na terenie Powiatu 

Janowskiego działa 10 stacji kontroli pojazdów. Stacje te każdego roku są przez niego 

kontrolowane. W trakcie kontroli pytano kontrolowanych, czy od ostatnich oględzin 

i pomiarów stacji przeprowadzonych przez TDT dokonywano modyfikacji i przebudowy 

stacji. Jeśli nie było żadnych przeróbek wymiary stanowiska kontrolnego i stanowiska 

zewnętrznego do pomiarów akustycznych przyjmowane są z ostatnich protokołów 

sporządzonych przez kontrolerów TDT. Jeśli zauważono niezgodność dokonywano 

pomiaru. W trakcie kontroli przeprowadzonej 29 marca 2016 r. na stacji nr LJA/007/P 

zauważono, że na części prawej powierzchni pomocniczej znajdują się maszyny  

i urządzenia nie wykorzystywane do badań, dokonano więc pomiaru szerokości 
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powierzchni pomocniczej. Stwierdził również, że wszystkie urządzenia i czujniki 

zamontowane na stacji podlegały okresowej kontroli sprawdzającej poprawność ich 

działania. Karty okresowej kontroli urządzeń były sprawdzane podczas kontroli. 

Przyrządy do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa i pomiaru ustawienia  

i światłości świateł pojazdów zostały uznane za spełniające wymagania w ostatnich 

protokołach z kontroli TDT, poprzedzających wydanie poświadczeń. Sprawa 

niekompletnego wypełnienia dokumentu identyfikacyjnego pojazdu będzie ujęta  

w zaleceniach pokontrolnych. Z uwagi na brak informacji z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych o nieprawidłowościach w przekazywaniu do ewidencji CEPiK danych  

z SKP objętych kontrolą nie sprawdzano prawidłowości wykonywania tych obowiązków.  

(dowód: akta kontroli str. 242, 255-308, 335-338 i 363-368) 

3.16. Z protokołów kontroli SKP, przeprowadzonych w latach 2014-2015 i akt z nimi 

związanych nie wynikało, aby stwierdzono nieprawidłowości w trakcie ich prowadzenia, 

skutkowały sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str.174-241) 

3.17. – 3.19. 

W trakcie kontroli SKP przeprowadzonych w latach 2014-2015 Starosta nie wydawał 

zaleceń pokontrolnych, nie wydawał również decyzji o zakazie prowadzenia przez 

przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i nie skreślał przedsiębiorców z rejestru 

działalności regulowanej. W okresie objętym kontrolą NIK przedsiębiorcy prowadzący 

SKP nie występowali do Starosty z wnioskami o zawieszenie działalności (np. na czas 

niezbędny do przedłużenia ważności poświadczenia zgodności lub świadectw 

legalizacyjnych przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej, stanowiących wyposażenie stacji). W latach 2014-2015 nie wpływały  

do starostwa skargi dotyczące braku spełnienia wymagań dotyczących prowadzenia 

badań przez SKP lub nieprawidłowości przy wydawaniu przez diagnostów zaświadczeń 

o badaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 376, 335-338 i 363-368) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2014 i 2015 niedochowany został termin przeprowadzenia kontroli  

w trzech SKP (na 25 przeprowadzonych kontroli), co naruszało art. 83b ust. 2 

pkt 1 Prawa o rd. W roku 2014 SKP nr LJA/002 skontrolowana została  

rok i 75 dni po poprzedniej kontroli przeprowadzonej roku 2013. W roku 2015 

SKP nr LJA/001 skontrolowana została rok i sześć dni po poprzedniej kontroli 

w 2014 r., a SKP LJA/003/P po roku i 161 dniach.  

2. Podczas 15 z 18 kontroli SKP przeprowadzonych przez Starostę w latach 

2014-2015 nie udokumentowano spełniania przez przedsiębiorców (lub 

członków organów osoby prawnej) warunku, określonego w art. 83 ust. 3 pkt 3 

Prawa o rd (w zw. z 83b ust. 2 pkt. 1 lit a). W trakcie tych kontroli nie pobrano 

od przedsiębiorców (lub członków organów osoby prawnej) oświadczeń,  

z których wynikało, że nie byli oni skazani (od wpisu do rejestru do czasu 

pierwszej kontroli lub od przeprowadzenia ostatniej kontroli) za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko 

dokumentom.  

3. Nie przeprowadzono, w latach 2014-2015 , wbrew obowiązkowi wynikającemu 

z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a-c) Prawa o rd, w pełnym zakresie kontroli siedmiu  

 Ustalone 

nieprawidłowości 
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z 18 SKP. Podczas tych kontroli, z uwagi na brak pojazdów, nie sprawdzono 

prawidłowości wykonywania badań technicznych przez diagnostów i nie 

ponawiano w późniejszym terminie kontroli w celu uzupełnienia tego zakresu.  

4. Nie sprawdzano w pełnym zakresie, podczas kontroli SKP prowadzonych  

w latach 2014-2014 i w dniach 24 i 27 marca 2016 r., czy przedsiębiorca 

posiada warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu 

badań technicznych pojazdów, zgodne ze szczegółowymi warunkami 

przeprowadzania tych badań. Obowiązek ten wynika z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a 

w związku z art. 83 ust. 3 pkt 4 Prawa o rd. 

5. Nadzór Starosty nad SKP nr LJA/001 nie był skuteczny, w efekcie czego 

dopuszczono do prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji (w okresie  

od 28.08.2014 r. do 09.09.2014 r.), pomimo upływu termin ważności 

poświadczenia TDT, tj. bez spełniania wymogu warunkującego wpis  

do rejestru, określonego w art. 83 ust. 3 pkt 5 Prawa o rd. W okresie tym  

w SKP wykonano z naruszeniem prawa 152 badania techniczne pojazdów. 

 

1. Zdaniem NIK, wprowadzenie w Starostwie procedur wewnętrznych, 

dotyczących prowadzenia kontroli w SKP, w tym kontroli prawidłowości 

wykonywania badań technicznych przez diagnostów, pozwoliłoby 

zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.  

2. Istotne różnice między liczbą badań zakończonych wynikiem negatywnym, 

w nadzorowanych przez Starostę SKP, w stosunku do ogólnej liczby badań, 

powinny być wykorzystane przez Starostę w procesie sprawowanego 

nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

 

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

4.1. W rejestrze zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, prowadzonym w Starostwie, 

podawano: datę wpływu dowodu, numer rejestracyjny pojazdu, przyczynę zatrzymania, 

datę zwrotu dowodu oraz pokwitowanie jego odbioru. Z rejestru wynikało, że w roku 

2010 do Starostwa wpłynęło 686 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów,  

w roku 2011 – 631, 2012- 562, 2013 – 629, 2014 – 539, a do 15 stycznia 2016 r. – 11. 

Na dzień 15 stycznia 2016 r. w posiadaniu Starostwa było 38 dowodów rejestracyjnych, 

które nie zostały odebrane przez właścicieli pojazdów, zatrzymanych w roku 2014 oraz 

73 zatrzymane w roku 2015. 

Analiza zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (znajdujących się w Starostwie) 

wykazała, że: 

 przyczyną zatrzymania w 2014 r. 16 dowodów był brak aktualnych badań 

technicznych pojazdu (42,1%), 13 - uszkodzenia pokolizyjne ( 34,2%), 1 – 

pojazd zabezpieczony podczas oględzin innego pojazdu (2,6%), 1 - brak 

Uwagi dotyczące 

badanej 

działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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aktualnych badań i uszkodzenia pokolizyjne (2,6%), 2 - brak aktualnych badań i 

stan techniczny pojazdu (5,2%), a 5 dowodów (13,2%) zatrzymano z powodu 

złego stanu technicznego. Z dokumentów wynikało, że ostatnie badanie 

techniczne trzech pojazdów zatrzymanych z powodu złego stanu technicznego 

wykonywały stacje spoza Powiatu Janowskiego, w jednym przypadku (w 

pokwitowaniu nie określono na czym usterki polegały) ostatnie badania 

wykonywała SKP LJA/001 dnia 22.11.2013 r., a dowód zatrzymano 05.05.2014 

r., w drugim  

(w pokwitowaniu nie określono na czym usterki polegały) ostatnie badania 

wykonywała SKP nr LJA/007/P dnia 10.04.2013 r., a dowód zatrzymano 

03.09.2014 r. 

 przyczyną zatrzymania w 2015 r. 21 dowodów był brak aktualnych badań 

technicznych pojazdu (28,7%), 37 - uszkodzenia pokolizyjne ( 50,7%), 3 - brak 

aktualnych badań i stan techniczny pojazdu (4,1%), a 12 dowodów (16,5%) 

zatrzymano z powodu złego stanu technicznego. Z dokumentów wynikało,  

że ostatnie badania trzech pojazdów zatrzymanych z powodu złego stanu 

technicznego wykonywały stacje spoza Powiatu Janowskiego, w jednym 

przypadku był to pojazd przed upływem 3 lat od zakupu, a w jednym przypadku 

przyczepa lekka niepodlegająca badaniom. Dowód rejestracyjny zatrzymany 

10.04.2015 r. z powodu niesprawnego oświetlenia oraz wycieku płynów 

eksploatacyjnych (ostanie badanie w LJA/010/P – 13.02.2015 r.). Dowód 

rejestracyjny zatrzymany 26.05.2015 r. – pęknięta szyba czołowa, ostatnie 

badanie w LJA/003/P – 04.11.2014 r. Dowód rejestracyjny zatrzymany 

03.09.2015 r. – nieszczelny układ wydechowy, zużyty bieżnik na przedniej i 

tylnej osi, ostatnie badanie w LJA/004/P – 17.02.2015 r. Dowód rejestracyjny 

zatrzymany 02.09.2015 r. – pęknięta szyba przednia, ostatnie badanie  

w LJA/001 – 27.10.2014 r. Dowód rejestracyjny zatrzymany 24.10.2015 r. - 

pęknięte klosze tylnych lamp, różne bieżniki opon na tej samej osi, ostatnie 

badanie w LJA/002 – 13.12.2014 r. Dowód rejestracyjny zatrzymany 13.11.2015 

r. – brak tłumika, ostatnie badanie w LJA/003/P – 27.05.2015 r. Dowód 

rejestracyjny zatrzymany 17.11.2015 r. – rozbity reflektor prawy, rozbite lusterko 

lewe, ostatnie badanie w LJA/002 20.08.2015 r. Na pytanie kontrolera NIK,  

czy w związku z przesłanymi przez organy kontroli ruchu drogowego 

zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi lub pozwoleniami czasowymi, Starosta 

dokonywał analiz przyczyn zatrzymania tych dokumentów, odnosząc je do SKP,  

w których uprzednio prowadzono badania techniczne tych pojazdów oraz 

diagnostów, którzy je wykonywali Starosta wyjaśnił, że nie dokonywano analiz 

przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 114-130 335-338 i 363-368) 

Analiza znajdujących się w Starostwie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych za zły 

stan techniczny pojazdów w latach 2014 i 2015 (i nie odebranych do dnia 15 stycznia 

2016 r.) oraz zatrzymanych w tym okresie czasu przez Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego w Lublinie (posiadających rejestrację zaczynającą się od LJA) 

wykazała tylko w jednym przypadku (niesprawne oświetlenie oraz wyciek płynów 

eksploatacyjnych), że okres od ostatniego badania do zatrzymania dowodu przekraczał 

dwa miesiące (13.02.2014 i 10.04.2014 r.). We wszystkich pozostałych przypadkach 

wynosił on od 2,5 miesiąca do ponad 10 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 114-116) 
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4.2. Analiza przeprowadzona na podstawie dowodów rejestracyjnych będących  

w posiadaniu Starostwa nie wykazała, aby powtarzały się przypadki dopuszczania 

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

czasie od badania zatrzymano dowód rejestracyjny. Z dokumentacji objętej analizą 

spraw związanych z zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów nie wynikało, 

aby usterki stanowiące podstawę ich zatrzymania dotyczyły układu kierowniczego, 

układu hamulcowego bądź zawieszenia pojazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 114-116) 

4.3. Starosta w latach 2014-2016 (I kwartał) nie korzystał z przewidzianej art. 80d ust. 1 

pkt 1 lit. a ustawy Prawo o rd możliwości nieodpłatnego pozyskiwania informacji 

dotyczących właścicieli pojazdów, którzy w wyznaczonym terminie nie przedstawili 

pojazdów do badania technicznego, a w kwestii tej wyjaśnił, że Obowiązek 

przedstawienia pojazdu do badań technicznych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym spoczywa na właścicielu pojazdu.  

 Nie podejmował także działań wobec właścicieli pojazdów, którym zatrzymano 

dowód rejestracyjny z powodu złego stanu technicznego pojazdu i w wymaganym 

terminie nie przedłożyli zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania. Starosta  

nie zawiadamiał również Policji o tym fakcie w celu ustalenia, czy pojazd ten, pomimo 

nieprzedłożenia zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego  

(i nieodebrania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego) nadal porusza się po drogach. 

Odnośnie niepodejmowania działań w tym zakresie Starosta wyjaśnił, że przepisy 

prawa nie określają wymaganego terminu na przedłożenie zaświadczenia  

o pozytywnym wyniku badania po zatrzymaniu dowodu z powodu złego stanu 

technicznego pojazdu, nie przewidują również podejmowania działań organu wobec 

właścicieli takich pojazdów. Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,  

to kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie 

uprawnionego organu między innymi dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu  

do ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

Z przekazanej kontrolerowi NIK informacji z Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego  

w Lublinie z dnia 2 marca 2016 r. wynikało, że w latach 2014-2015 (do 2 marca 2016 

r.) w swojej bazie posiadał on zarejestrowaną stację okręgową LJA/002, w której 

znajdują się dwa zbiorniki ciśnieniowe posiadające aktualne badania z dnia 14.03.2014 

r. z datą ważności do 31.12.2017 r. i 31.10.2019 r. Ponadto w SKP nr LJA/004/P 

znajdował się do grudnia 2013 r. dźwignik typu DOULIFE MTE 3000 wyrejestrowany na 

wniosek klienta z dnia 03.12.2013 r. (w ewidencji UDT stacja ta, będąca stacją 

podstawową zlokalizowaną na terenie Powiatu Janowskiego, została błędnie 

oznakowana,  

jako okręgowa z numerami powiatu biłgorajskiego LBL/014). Z danych UDT wynikało 

również, że stacja LJA/006 nie posiada zbiornika ciśnieniowego. W informacji UDT  

nie odniesiono się do stacji nr LJA/001, LJA/003/P, LJA/005/P, LJA/007/P, LJA/008/P, 

LJA/009 i LJA/010/P.  

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Zamościu, na potrzeby niniejszej kontroli złożył 

3 marca 2016 r. informację, z której wynika, że w stacjach kontroli stosuje się trzy 

rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz 

zakresu tej kontroli10 tj. manometry do opon pojazdów mechanicznych, mierniki 

                                                           
10 Dz. U. z 2014 r. poz. 1066. 
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poziomu dźwięku (wyłącznie w zakresie zatwierdzenia typu) oraz analizatory spalin 

samochodowych. Z ww. przyrządów pomiarowych OUM w Zamościu legalizuje, 

dostarczane do swojej siedziby manometry do opon pojazdów mechanicznych. Często 

przyrządy te zgłaszają do legalizacji firmy serwisujące sprzęt pomiarowy stacji kontroli 

pojazdów, stąd też nie jest możliwe powiązanie stacji kontroli pojazdów ze zgłoszonym 

do legalizacji manometrem. W latach 2014-2016 nie było negatywnych wyników badań 

manometrów.  

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Lublinie poinformował (pismo 

z 15 marca 2016 r.), że w latach 2014-2015 nie było przypadków zawiadamiania 

właściwych organów lub prowadzenia przez WITD postępowań w sprawach 

dotyczących poświadczania nieprawdy przez diagnostów, potwierdzania wykonania 

badań technicznych przez osoby nieuprawnione, posługiwania się fałszywymi 

pieczęciami SKP lub diagnostów z terenu Powiatu Janowskiego oraz innych czynów 

niedozwolonych, związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu drogowego.  

Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim poinformował, że funkcjonariusze 

posiadają pełny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu potwierdzenia badań 

technicznych pojazdów. Braki w łączności występują sporadycznie, zdarzają się jednak 

przypadki, że informacji o ostatnim przeglądzie nie ma w systemie. W latach 2014-2016 

(do 17.03.2016 r.) nie było przypadków ujawnienia fałszowania wpisu w dowodzie 

rejestracyjnym kontrolowanego pojazdu. W okresie tym za zły stan techniczny 

pojazdów zatrzymano: w roku 2014 – 70 dowodów rejestracyjnych, w roku 2015 – 46,  

a do 17.03.2016 r. – 9, we wszystkich tych przypadkach, wg oceny policjantów 

prowadzących kontrolę, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego nie miało związku  

z nierzetelnie przeprowadzonym badaniem pojazdu. KPP w Janowie Lubelskim  

nie prowadziła również w tym czasie postępowań przygotowawczych w sprawach 

dotyczących poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, potwierdzenia wykonania 

badań przez osoby nieuprawnione, posługiwania się fałszywymi pieczęciami SKP lub 

innych czynów niedozwolonych, związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu. 

Prokurator Okręgowy w Zamościu i Prokurator Rejonowy w Janowie Lubelskim 

poinformowali, że w okresie od 01.01.2014 r. do 7 marca 2016 r. nie prowadzono 

postępowań karnych w sprawach dotyczących poświadczenia nieprawdy przez 

diagnostów, potwierdzenia wykonania badań przez osoby nieuprawnione, posługiwania 

się fałszywymi pieczęciami SKP i diagnosty ani innych czynów związanych  

z dopuszczeniem pojazdów do ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 243-254) 

 

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 nieodebrania zatrzymanego dowodu, nadal porusza się po drogach.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie.  
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5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania 
nadzoru nad SKP 

5.1. – 5.2 W regulaminie organizacyjnym Starostwa z 2003 r. (zmieniony uchwałą  

nr LI/292/14 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 25 września 2014 r.) podano, 

że Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych: przyjmuje od organów kontroli 

ruchu drogowego dowody rejestracyjne i pozwolenia czasowe oraz zwraca je  

po ustaniu przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie; prowadzi rejestr przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu 

do tego rejestru, sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i przeprowadza  

w nich kontrole oraz wydaje i cofa uprawnienia diagnostów do wykonywania badań 

technicznych. W zakresie czynności z-cy naczelnika, zgodnie z kartą stanowiska pracy, 

przyjętej do wiadomości i przestrzegania dnia 06.10.2014 r. – poz. 35-40) podano,  

że ma obowiązek: prowadzić rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność  

w zakresie stacji kontroli pojazdów, dokonywać w nim wpisy i wydawać zaświadczenia 

potwierdzające wpis do tego rejestru, przeprowadzać, co najmniej raz w roku, kontrole 

wszystkich stacji, wydawać zalecenia pokontrolne oraz wyznaczać termin usunięcia 

naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

stacji kontroli pojazdów. Wydawać miał on również decyzje o zakazie prowadzenia 

przez przedsiębiorcę stacji i skreślać przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej 

oraz wydawać i cofać uprawnienia do wykonywania badań technicznych diagnoście. 

Poza tymi obowiązkami z-ca naczelnika realizował 38 innych zadań związanych  

z funkcjonowaniem WKTiDP. W zakresie czynności specjalista ds. rejestracji pojazdów 

(obowiązki, zgodnie z kartą stanowiska pracy przyjęte do wiadomości i przestrzegania 

15.07.2011 r.) podano, że ewidencjować miał zatrzymane podczas kontroli drogowej 

dowody rejestracyjne oraz zwracać je po ustaniu przyczyny zatrzymania. Poza tymi 

obowiązkami specjalista ds. rejestracji pojazdów realizował 17 innych zadań 

związanych z funkcjonowaniem Wydziału. Naczelnik WKTiDP wyjaśnił, że w zakresie 

prowadzenia SKP, prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców i działalności 

transportowej dotyczącej przewozu osób i towarów sprawowany jest nadzór nad  

197 podmiotami. Zadania te realizuje dwóch pracowników WKTiDP, którzy w ciągu 

roku przeprowadzają średnio 51 kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 346-352 i 372) 

5.3. W Starostwie nie zostały ustanowione i nie funkcjonują procedury określające 

sposób postępowania w przypadkach: wpisu i prowadzenia rejestru, nadawania 

uprawnień diagnostom oraz planowania i wykonywania czynności kontrolnych w SKP 

oraz sposobu ich dokumentowania, działań pokontrolnych, w tym w zakresie wydania 

decyzji o zakazie prowadzenia działalności oraz cofnięcia uprawnień diagnoście,  

a także postępowania z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

5.4.–7. W latach 2004-2015 i do 31.03.2016 r. zadania kontrolne w SKP realizował z-ca 

naczelnika, absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, 

specjalność eksploatacja pojazdów i maszyn, rzeczoznawca w zakresie techniki 

pojazdów samochodowych i kalkulacji warsztatowej (zaświadczenie Komisji 

Weryfikacyjnej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego nr 279 z dnia 

23.11.1998 Nr 279). W latach 2003-2016 uczestniczył on w 14 szkoleniach  

i seminariach, które dotyczyły zmian przepisów oraz działalności SKP. 

 (dowód: akta kontroli str. 377-378) 

Opis stanu 

faktycznego 
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5.8.-9. W latach 2014-2015 i do 31.03.2016 r. kontrola wewnętrzna Starostwa  

nie badała prawidłowości prowadzenia postępowań związanych z rejestracją 

przedsiębiorców prowadzących SKP i diagnostów uprawnionych do wykonywania 

badań technicznych pojazdów oraz kontrolowaniem stacji i nadzorem nad  

ich działaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 335-338 i 363-368) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  

nie stwierdzono nieprawidłowości 

Zdaniem NIK, na stwierdzone w toku niniejszej kontroli nieprawidłowości mogło 

wpłynąć skupienie zadań z zakresu nadzoru nad SKP w rękach jednego pracownika – 

wprawdzie o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym, jednak obarczonym 

szeregiem innych zadań WKTiDP. Na poprawę jakości sprawowanego nadzoru  

nad SKP korzystnie wpłynęłoby ustanowienie procedur wewnętrznych, dotyczących 

postępowania w ramach nadzoru nad SKP oraz monitorowanie tej działalności  

w ramach kontroli zarządczej.   

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli11, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie kontroli SKP, co najmniej raz w roku, to jest w odstępach  

nie dłuższych niż 12 miesięcy. 

2. Zapewnienie prawidłowego dokumentowania podczas kontroli prowadzonej  

w SKP spełniania przez przedsiębiorców (lub członków organów osoby prawnej) 

warunku, określonego w art. 83 ust. 3 pkt 3 Prawa o rd w związku z art. 83b ust. 2 

pkt 1 lit. a.  

3. Przeprowadzanie kontroli SKP w pełnym zakresie, wynikającym z art. 83b ust. 2  

pkt 1 lit. a-c) Prawa o rd. W przypadku braku pojazdów podczas tych kontroli, 

ponawianie czynności kontrolnych w późniejszym terminie w celu sprawdzenia 

prawidłowości wykonywania badań technicznych przez diagnostów.  

4. Sprawdzanie podczas kontroli w SKP, czy przedsiębiorca spełnia wszystkie 

warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań 

technicznych pojazdów, zgodne z szczegółowymi warunkami przeprowadzania 

tych badań. 

5. Monitorowanie terminów ważności poświadczeń TDT, wydanych dla SKP.   

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  

dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                           
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 (dalej: ustawa o NIK). 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 

zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 

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

Delegatury NIK w Lublinie. 

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

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

uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o  podjętych działaniach lub 

przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 

w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia     29  kwietnia 2016 r. 

  

Kontroler Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Krzysztof Maliszewski 

doradca techniczny 
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