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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98794 
z dnia 4 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Braniewie („Starostwo”), 14-500 Braniewo, Plac Piłsudskiego 2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Dziąg, Starosta Braniewski od 1 grudnia 2014 r. („Starosta”). Poprzednio, od 2 grudnia 
2010 r. funkcję Starosty pełnił Krzysztof Kowalski. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia1 działalność kontrolowanej jednostki  

w zbadanym zakresie.  

W latach 2014-2016 (I kwartał) Starosta nie zapewnił właściwego nadzoru nad stacjami 
kontroli pojazdów („SKP”) działającymi na terenie Powiatu Braniewskiego („Powiat”).  
W planach kontroli SKP nie określano szczegółowych harmonogramów kontroli.  
Nie zapewniono też wymaganej przepisami prawa częstotliwości ich przeprowadzania, 
gdyż nie wszystkie stacje były kontrolowane co najmniej raz w roku. Zakres 
prowadzonych kontroli nie obejmował wszystkich zagadnień, które powinny być ich 
przedmiotem, ponieważ nie sprawdzano m.in. prawidłowości wykonywania przez 
uprawnionych diagnostów badań technicznych pojazdów oraz poprawności wystawiania 
zaświadczeń o ich sprawności. Nie zachowano również należytej staranności  
w prowadzeniu postępowań związanych z wydawaniem uprawnień diagnostom.  
W okresie objętym kontrolą Starosta nadał uprawnienia diagnosty trzem osobom, mimo 
że nie udokumentowały one wymaganej praktyki zawodowej w SKP lub zakładzie 
(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów. Ponadto, 
w dniu 31 grudnia 2004 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP wpisano  
z urzędu podmiot prowadzący stację w Braniewie, pomimo braku podstaw do dokonania 
takiego wpisu. Wydane wówczas temu przedsiębiorcy zaświadczenie, w którym 
wskazano, że prowadzona przez niego stacja ma uprawnienia do przeprowadzania 
badań przynależnych stacjom okręgowym, nie zostało przez Starostę  zmienione 
niezwłocznie po uzyskaniu przez tego przedsiębiorcę, w dniu 21 listopada 2011 r., 
poświadczenia Transportowego Dozoru Technicznego („TDT”) dla podstawowej stacji 
kontroli pojazdów, uprawnionej do wykonywania badań w węższym zakresie niż stacja 
okręgowa. Zaświadczenie zgodne z treścią poświadczenia TDT wydane zostało przez 
Starostę dopiero 31 grudnia 2015 r.         

  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach 2014-2016 (I kw.) na terenie Powiatu działało 7 SKP. Analiza dokumentacji 
dotyczącej wpisów przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej wykazała m.in., że: 

− 6 przedsiębiorców wpisano do rejestru po złożeniu przez nich wniosków zgodnych  
z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury2, a jednego na 
podstawie art. 22 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej3 (J.K. – stacja Nr NBR/001/P w Braniewie); 

− wnioski były kompletne - przedsiębiorcy załączyli oświadczenia o prawdziwości danych 
i spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
SKP (art. 83a ust. 4 i 5 ustawy – P.r.d.4) oraz poświadczenia zgodności wyposażenia  
i warunków lokalowych wydane przez TDT5 (za wyjątkiem SKP Nr 001/P); 

− nie wystąpiły przesłanki określone w art. 68 ustawy o s.d.g.6, skutkujące odmową wpisu 
do rejestru, co potwierdzały załączone oświadczenia o niekaralności, braku upadłości 
lub likwidacji działalności albo wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w okresie 
3 ostatnich lat z przyczyn określonych art. 71 ust. 1 tej ustawy; 

− wszystkie wnioski zostały podpisane przez osoby, których uprawnienia w tym zakresie 
zostały zweryfikowane na podstawie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (4 podmioty), KRS7 (2) i wyciągów z CEIDG8 (1); 

− wszyscy wnioskodawcy posiadali status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o s.d.g. 
(dowód: akta kontroli str. 6-16, 82) 

W dniu 31 grudnia 2004 r. Starosta wpisał z urzędu do rejestru przedsiębiorcę 
prowadzącego stację Nr 001/P w Braniewie pomimo, że przedłożona przez niego opinia ITS 
z 30 listopada 2000 r., tj. przed uzyskaniem w dniu 28 stycznia 2003 r. zezwolenia Starosty 
na prowadzenie działalności, była w rzeczywistości opinią warunkową. Uzależniała bowiem 
spełnienie wymagań dla okręgowej stacji kontroli pojazdów po usunięciu wskazanych  
w opinii usterek. Wpisanie ww. przedsiębiorcy do rejestru było  zatem niezgodne  
z wymogiem art. 83 ust. 2 pkt 3 ustawy – P.r.d. (w ówczesnym brzmieniu) stanowiącym,  

że stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który   posiada certyfikat 

wydany przez jednostkę naukowo-badawczą na zgodność wyposażenia i warunków 
lokalowych stacji z warunkami technicznymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 6, 17-18, 70, 195-206 i 222) 

1.2. W badanym okresie nie stwierdzono przypadków odmowy dokonania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących SKP z powodu wystąpienia przesłanek określonych w art. 
68 ustawy o s.d.g. Starosta nie opracował i nie wdrożył procedur, które uniemożliwiałyby 
dokonywanie wpisów do tego rejestru w sytuacji wystąpienia takich przesłanek. 

Starosta wyjaśnił, że zapewniał nadzór w tym zakresie poprzez bieżącą kontrolę zarządczą 
w ramach audytu i przypisanie obowiązków w tym zakresie pracownikom WKT. 

(dowód: akta kontroli str. 66, 68-69) 

1.3. Spośród siedmiu SKP działających na terenie Powiatu, 4 funkcjonowały jako stacje 
podstawowe, 2 – okręgowe, a jedna 1 jako stacja podstawowa wykonująca niektóre badania 
z zakresu stacji okręgowej. W badanym okresie na terenie Powiatu nie funkcjonowały SKP 
zarejestrowane przez innych starostów. 

Starosta dokonywał wpisów przedsiębiorców do rejestru w terminie nie przekraczającym  
7 dni od daty wpływu wniosków. Analiza akt rejestrowych wykazała, że w każdym 
przypadku prowadzono je prawidłowo i kompletnie, z zachowaniem aktualności wpisów oraz 

                                                      
2 Rozporządzenie 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). 
3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 
1808). 
4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 
5 Transportowy Dozór Techniczny. 
6 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). 
7 Krajowy Rejestr Sądowy. 
8 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
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faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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poprawności symboli określających rodzaje pojazdów i badań, do których uprawniona była 
SKP. Z rejestru wynikało, że w przypadku wszystkich 7 stacji ujęto w nim zakresy badań,  
do których są one uprawnione. W okresie objętym kontrolą w SKP zatrudnionych było 18 
diagnostów, w przypadku których: 

− numery uprawnień podane w rejestrze były zgodne z numerami zawartymi w decyzjach 
starostów o nadaniu tych uprawnień, a ich zakresy odpowiadały uprawnieniom SKP, 

− aktualne były informacje o stanie ich zatrudnienia, 

− 13 posiadało uprawnienia wydane przez Starostę, a 5 uzyskało je w innych powiatach. 

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2015 r. możliwości wykonywania niektórych 
badań z zakresu stacji okręgowej przez podstawowe SKP9, zaktualizowano dokumentację 
SKP Nr 001/P w Braniewie wykonującej te badania. Po 1 stycznia 2016 r. żadna ze stacji  
podstawowych nie posiadała uprawnień rozszerzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-16, 67) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działania 
Starosty w zbadanym obszarze. 

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

2.1. Starosta prowadził rejestr wydanych decyzji dotyczących wydania, uzupełnienia 
cofnięcia i odmowy wydania uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 
Z rejestru wynikało, że w latach 2014-2015 (I kw.) przeprowadzono 13 postępowań 
zakończonych wydaniem stosownych uprawnień diagnostom zatrudnionym w SKP. Decyzje 
w tym zakresie (13) zostały podpisane przez Starostę (12) i wicestarostę (1) oraz wydane  
w oparciu o dokumenty przedłożone przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień 
diagnosty. Badanie dokumentacji dotyczącej wydania uprawnień diagnostom wykazało,  
że spełniali oni kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury10 oraz wymogi 
określone w art. 84 ust. 2 ustawy – P.r.d., a mianowicie: 

− 9 posiadało średnie wykształcenie techniczne i potwierdziło ten fakt przedłożeniem 
dyplomów ukończenia szkół samochodowo-mechanicznych lub budowlanych, a 4 – 
wyższych uczelni technicznych; 

− 10 posiadało wymaganą praktykę na stanowisku bezpośrednio związanym z naprawą 
lub obsługą pojazdów; 

− 7 zdało egzamin przed komisją TDT (2006-2015), a 6 przed komisjami uprawnionych 
instytucji szkoleniowych (przed 2004 r.), z tego 2 także przed komisją TDT rozszerzając 
uprawnienia w latach 2006-2007; 

− wszyscy odbyli szkolenia w zakresie i wymiarze wymaganym ww. przepisami uzyskując 
odpowiednie zaświadczenia, a zakres wydanych uprawnień był zgodny z zakresem 
odbytego szkolenia i zakresem poddanym ocenie podczas egzaminu kwalifikacyjnego. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki potwierdzania przez TDT uprawnień 
nabytych w krajach UE. 

Starosta nadał uprawnienia diagnosty 3 osobom pomimo, że iż z przedłożonych przez nie 
dokumentów nie wynikało jednoznacznie, że posiadają one wymaganą praktykę zawodową 
w SKP lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi 
pojazdów, do czego zobowiązywały przepisy ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury.  
A mianowicie: 

− w dniu 28 czerwca 2010 r. wydał uprawnienia Nr NBR/D/0016 pracownikowi 
zatrudnionemu w SKP Nr 006/O pomimo, że nie udokumentował on wymaganej  
4-letniej praktyki (§ 2 pkt 2 rozporządzenia), załączając do wniosku zaświadczenia  
o pełnieniu przez 19 lat funkcji dowódczych w wojsku, 

                                                      
9 Według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - P.r.d. oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802). 
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do 
diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469 ze zm.), które przestało obowiązywać 10 sierpnia 2014 r. oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów 
dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836) – obowiązujące od 26 grudnia 2014 r. 
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działalności   

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości  



 

5 

− 7 marca 2011 r. wydał uprawnienia Nr NBR/D/0017 pracownikowi SKP Nr 006/P 
pomimo, że nie udokumentował on 2-letniej wymaganej praktyki (wg załączonego 
zaświadczenia posiadał 8-letni staż pracy jako kierownik warsztatu samochodowego), 

− 2 stycznia 2012 r. wydał uprawnienia Nr NBR/D/0018 pracownikowi SKP Nr 004/P, 
który nie udokumentował wymaganej 4-letniej praktyki zawodowej (do akt załączono 
zaświadczenie o 10-letniej działalności jako współwłaściciel firmy motoryzacyjnej).  

W złożonym wyjaśnieniu Naczelnik WKT podała, że  Starostwo uznało, że ww. 
zaświadczenia o praktyce zawodowej są właściwe i umożliwiają wydanie uprawnień dla 
kandydatów na diagnostów . 

(dowód: akta kontroli str. 67,125-128, 344-345, 477-478) 

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że cel posiadania praktyki przez kandydata na 
diagnostę jest jednoznaczny - w związku z charakterem przyszłej pracy, musi on posiadać 
umiejętności w zakresie technicznej obsługi samochodów. Należy zauważyć, że  
w badanych przypadkach treści zawartych w ww. zaświadczeniach nie można uznać za 
wystarczające udokumentowanie praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie 
(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów. Dlatego też, 
przed nadaniem ww. osobom uprawnień diagnosty, niezbędne było zdaniem NIK 
jednoznaczne ustalenie, jaki był zakres zadań faktycznie przez nich realizowanych na 
zajmowanych stanowiskach. Dopiero taki zakres danych umożliwiłby jednoznaczne 
rozstrzygnięcie, czy osoby te mają udokumentowaną praktykę zawodową. 

2.2. W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie wystąpiły przypadki wydania uprawnień 
osobom, którym cofnięto je w innych powiatach. W celu zapewnienia sobie informacji  
o takich przypadkach, Starosta analizował korespondencję w tym zakresie otrzymywaną  
z W-MUW11. Zwracano się również do innych starostw, celem zasięgnięcia informacji o tych 
diagnostach w zakresie ich uprawnień i ujęcia w ewidencji. W okresie objętym kontrolą 
Starosta zwracał się o takie informacje do 3 starostw, które potwierdziły ważność uprawnień 
3 diagnostów i ujęcie ich w swojej ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 106-124) 

2.3. Komendant Powiatowy Policji w Braniewie („KPP”) poinformował, że podczas kontroli 
drogowej funkcjonariusze Komendy mają możliwość bieżącego potwierdzenia (poprzez 
dostęp do CEPiK12), czy uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym ostatnie badanie 
techniczne zostało faktycznie przeprowadzone przez daną SKP. Z informacji KPP wynikało, 
że w okresie objętym kontrolą podczas kontroli drogowych stwierdzono jeden przypadek 
sfałszowania potwierdzenia wykonania badania technicznego (w 2015 r.) oraz 2 przypadki 
przekroczenia uprawnień przez diagnostów na terenie Powiatu (w lutym 2015 r. i marcu 
2016 r.). Prokurator Rejonowy w Braniewie poinformował natomiast, że prowadził  
2 postępowania karne w sprawie dopuszczenia przez diagnostów niesprawnych pojazdów 
do ruchu drogowego, którzy poświadczyli nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 129-130, 460-461, 471-472) 

2.4. W okresie objętym kontrolą w dwóch SKP (Nr 007/P we Fromborku i Nr 008/P  
w Pieniężnie) pracowało 6 diagnostów z uprawnieniami nadanymi przez starostów innych 
powiatów. 

(dowód: akta kontroli str. 67, 125-128) 

2.5. Analiza dokumentacji dotyczącej 11 kontroli SKP w latach 2014-2015 wykazała, że nie 
zawierała ona zapisów świadczących o przeprowadzaniu badań technicznych niezgodnie  
z określonym zakresem i sposobem wykonania, wydaniu przez diagnostów zaświadczeń 
albo dokonaniu wpisów do dowodów rejestracyjnych pojazdów niezgodnie ze stanem 
faktycznym lub obowiązującymi przepisami prawa. W latach 2014-2016 (I kw.) Starosta nie 
był informowany przez organy kontroli ruchu drogowego, sądy i prokuratury o takich 
przypadkach.  

(dowód: akta kontroli str. 131, 146-192) 

                                                      
11 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa. 
12 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 
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Ze względu na nadanie trzem osobom uprawnień diagnosty pomimo, że iż z przedłożonych 
przez nie dokumentów nie wynikało jednoznacznie, że posiadają one wymaganą praktykę 
zawodową w SKP lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub 
obsługi pojazdów, Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Starosty  
w zbadanym obszarze.  

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi w SKP 

3.1. Starosta opracowywał corocznie plan kontroli SKP funkcjonujących na terenie 
Powiatu. Przyjęte plany zakładały przeprowadzanie kontroli w pełnym zakresie,  
o którym mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy – P.r.d., tj. zgodności stacji  
z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 tej ustawy, prawidłowości wykonywania 
badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.  

W latach 2013-2015 w Starostwie zaplanowano i przeprowadzono 17 kontroli SKP,  
z tego 6 w listopadzie 2013 r., 5 w listopadzie 2014 r. i 6 w grudniu 2015 r. Ponadto,  
w marcu 2016 r. zaplanowano 6 kontroli, które miały zostać przeprowadzone w 2016 r. 
Trzy z nich zlecono TDT i przeprowadzono w I kwartale br.  

1) Spośród 17 ww. kontroli, w 5 poniższych przypadkach odstęp czasu pomiędzy 
kolejnymi kontrolami wynosił więcej niż jeden rok. Było to niezgodne z art. 83b ust. 2 pkt 
1 powołanej wyżej ustawy, zobowiązującym do przeprowadzania kontroli co najmniej 
raz w roku. I tak, w przypadku SKP: 

- Nr 001/P w Braniewie – określony w ww. przepisie termin na przeprowadzenie kontroli 
przekroczony został o 28 dni (kontrole 21 listopada 2014 r. i 18 grudnia 2015 r.), 

- Nr 004/P w Braniewie – o 20 dni (25 listopada 2014 r. i 15 grudnia 2015 r.), 

- Nr 005/O w Braniewie – o 24 dni (20 listopada 2014 r. i 14 grudnia 2015 r.), 

- Nr 006/O w Braniewie – o 22 dni (25 listopada 2014 r. i 17 grudnia 2015 r.), 

- Nr 007/P we Fromborku – o 22 dni (18 listopada i 21 grudnia 2015 r.). 

Starosta wyjaśnił, że przepisy nie precyzują jak należy rozumieć określenie „raz w roku”  
i w związku z tym przyjęto, kierując się czasochłonnością i potrzebą skierowania do 
kontroli 2 pracowników, że będą oni kontrolować SKP raz w roku kalendarzowym,  
w terminach najmniejszego obciążenia innymi obowiązkami. 

2) Plany kontroli nie zawierały szczegółowych harmonogramów ich przeprowadzania.  
W planie kontroli na 2014 r. nie przewidziano ponadto kontroli w SKP Nr 002/P i 008/P.  

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu („WKT”) wyjaśniła, że kontrole SKP 
absorbują każdorazowo 2 pracowników WKT. Na początku roku nie jest możliwe 
sporządzenie planu kontroli ze wskazaniem szczegółowego harmonogramu  
i konkretnych terminów. Przyjęto zasadę, że plany te sporządza się w terminie 
zbliżonym do terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych.  

Starosta wyjaśnił natomiast, że przepisy prawa nie regulują zasad sporządzania, układu 
czy wzoru planu kontroli lub ich harmonogramu, więc sporządzano dokument łączący 
obie te cechy. 

(dowód: akta kontroli str. 131-137, 139-145, 241-246, 473) 

Zdaniem NIK, w planach kontroli niezbędne jest określanie terminów poszczególnych 
kontroli, m.in. w celu zapewnienia wymaganej prawem częstotliwości ich 
przeprowadzania. 

3.2. W przypadku stacji Nr 008/P w Pieniężnie, która rozpoczęła działalność 10 grudnia 
2014 r., pierwszą kontrolę Starosta przeprowadził 21 grudnia 2015 r., tj. po 12 
miesiącach i 12 dniach od chwili jej wpisu do rejestru (9 grudnia 2014 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 6,131,139-143, 220, 241-242) 

3.3. W okresie objętym kontrolą, w 7 SKP Starosta przeprowadził 11 kontroli  
(5 w 2014 r. i 6 w 2015 r.). Wszystkie kontrole obejmowały zakres, o którym mowa  
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w art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy - P.r.d., tj. dotyczyły prowadzenia wymaganej 
dokumentacji oraz zgodności danych określonych w art. 83 ust. 3 pkt 1-6 tej ustawy, w 
tym siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie kraju, braku otwarcia w 
stosunku do niego likwidacji lub ogłoszenia upadłości i jego niekaralności, wyposażenia 
technologicznego i warunków lokalowych oraz posiadania poświadczenia ich zgodności 
z wymogami co do zakresu badań i zatrudnienia uprawnionych diagnostów. 

 (dowód: akta kontroli str. 131-143, 146-194, 207-212) 

3.4. Analiza terminów ważności poświadczeń zgodności warunków sprzętowo-
lokalowych dotyczących 7 SKP funkcjonujących w latach 2014-2016 (I kw.) na terenie 
Powiatu wykazała, że 6 stacji występowało do TDT o wydanie nowych poświadczeń 
przed upływem ważności dotychczasowych.  

Jedna SKP (Nr 001) posiadała wydaną 30 listopada 2000 r. opinię ITS odnośnie 
spełnienia wymagań dla okręgowej stacji kontroli pojazdów. Z opinii tej wynikało, że 
stacja ta spełni te wymogi pod warunkiem usunięcia wskazanych w opinii usterek. W 
dniu 12 grudnia 2002 r. przedsiębiorca prowadzący powyższą stację poinformował 
Starostę o usunięciu usterek wskazanych w opinii.  W 2009 r. przedsiębiorca ten 
wystąpił do dyrektora TDT z wnioskiem o wydanie poświadczenia spełnienia wymogów 
dla podstawowej stacji kontroli pojazdów rodzaju A, B, C, D, T, E, rozszerzone  
o badania c, e, f, h. Decyzją z 25 maja 2009 r. Dyrektor TDT umorzył postępowanie w 
tej sprawie z uwagi na to, że w jego ocenie wpis do rejestru działalności gospodarczej 
mógł być dokonany jedynie w oparciu o ważne zezwolenie, a to mogło być wydane 
jedynie w przypadku posiadania certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
naukowo-badawczą. Dyrektor TDT uznał, że w tym przypadku warunek ten nie został 
spełniony. Powyższa decyzja było przedmiotem odwołań wnioskodawcy, a następnie 
podlegała kontroli sądowo-administracyjnej. W dniu 23 maja 2012 r. NSA w wyniku 
skargi kasacyjnej uchylił wyrok WSA z 15 grudnia 2010 r., który oddalił skargę J.K. na 
powyższą decyzję. W ocenie NSA organy i sąd rozpatrujący sprawę w niewystarczający 
sposób zbadały okoliczności związane z posiadaniem przez J.K. uprawnień do 
prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Na skutek wyroku NSA uchylono też 
zakwestionowaną decyzję. W czasie pomiędzy tymi zdarzeniami przedsiębiorca składał 
wnioski o wydanie poświadczenia również  29 czerwca i 2 lipca 2009 r. oraz 22 sierpnia  
i 31 października 2011 r. W dniu 21 listopada 2011 r. TDT wydał J.K. decyzję 
poświadczającą zgodność prowadzonej przez niego SKP z wymogami dla stacji 
diagnostycznej podstawowej, z pięcioletnim terminem ważności, tj. w zakresie badań 
pojazdów A,B,T,E oraz rodzajów badań c, d, e, h. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-94, 213 - 214) 

Druga spośród SKP zarejestrowanych w 2004 r. – Nr NBR/004/P w Braniewie, 
wykonująca badania podstawowe A,B/c, d, e, działająca wcześniej na podstawie 
zezwolenia Starosty od 1 września 2003 r., posiadała certyfikat poświadczający 
spełnianie wymagań techniczno-organizacyjnych, wydany przez ITS 28 lipca 2003 r.,  
a następnie poświadczenia TDT z 24 lipca 2006 r., 3 stycznia 2011 r. i 8 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 95-103) 

W zaświadczeniu wydanym w dniu 31 grudnia 2004 r. SKP Nr 001/P (wykonującej 
niektóre badania z zakresu stacji okręgowej od 31 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2015 
r.) Starosta wskazał, że posiada ona uprawnienia do przeprowadzania badań 
A,B,C,D,T,E/a, c, e, f, h z których C,D/a, f były przynależne stacjom okręgowym  
(na podstawie obowiązującego wówczas art. 83 ust. 5 w zw. z ust. 4 pkt 2 ustawy – 
P.r.d.13). Pomimo tego, że 21 listopada 2011 r. przedsiębiorca prowadzący tę stację 
uzyskał poświadczenie TDT dla podstawowej stacji kontroli pojazdów wykonującej 
badania w zakresie wynikającym z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy – P.r.d.  
(w brzmieniu obowiązującym od 22 maja 2009 r.)14, Starosta dopiero w dniu 31 grudnia 

                                                      
13 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515). 
14 Poświadczenie to obejmowało zgodność w zakresie przeprowadzania badań technicznych dla pojazdów A,B,T,E,  
z wyłączeniem badań wymienionych w art. 83 ust. 1a – m.in. badań rodzaju a i f. 
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2015 r. wydał zaświadczenie zgodne z treścią powyższego poświadczenia oraz zwrócił 
się o zmianę stosowanych przez Stację pieczątek. 

Starosta wyjaśnił, że w ramach kontroli zarządczej nie aktualizował zaświadczenia 
wydanego przedsiębiorcy w 2004 r., celem dostosowania uprawnień jego stacji do 
zakresu określonego przez TDT w 2011 r., z powodu ograniczeń kadrowych w 
Starostwie i braku kontroli działania WKT. Właściciel SKP był informowany o zakazie 
wykonywania badań w zakresie rozszerzonym do czasu zakończenia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 26-27, 32-34, 37-41, 70-81, 83-84, 104-105) 

3.5. Wszystkie kontrole SKP poprzedzono wysłaniem do przedsiębiorców zawiadomień  
o zamiarze, zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli (na 7 dni przed planowaną 
kontrolą). Pracownicy Starostwa kontrolujący SKP posiadali imienne upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 131) 

3.6. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 
ustawy –P.r.d. oraz art. 70 i 77 ustawy o s.d.g. Starosta nie wprowadził procedur 
dotyczących przeprowadzania tych kontroli. Ustalenia kontroli dokumentowano poprzez 
sporządzenie protokołów kontroli. W każdym protokole zawarto opis stanu faktycznego, 
adnotację o ważności poświadczenia zgodności wyposażenia, legalizacji urządzeń w 
warunków lokalowych oraz zatrudnianiu diagnostów, których uprawnienia były zgodne z 
zakresem badań, do jakich stacja była uprawniona. Z protokołów wynikało, że SKP 
przekazywały dane statystyczne o wykonanych badaniach do CEP. Wszystkie SKP 
oceniono pozytywnie, w związku z czym nie sformułowano uwag i zaleceń. 

W 6 protokołach z kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2015 w 3 SKP (Nr 001/P, 
004/P i 005/O) odnotowano, że załącznikiem do każdego z tych protokołów jest wykaz 
badań technicznych wykonanych przez te stacje w okresie od początku danego roku do 
dnia kontroli. W aktach spraw brak było tych załączników. 

Starosta wyjaśnił, że SKP nie mają obowiązku tworzenia takich wykazów i stosują różne 
programy do ich generowania. W przypadku kontroli ww. stacji przedsiębiorcy nie mogli 
załączyć takich wykazów (sprawozdań), ale niezbędne dane w tym zakresie okazali  
w ramach prowadzonych rejestrów badań technicznych. 

NIK nie podziela wyjaśnienia Pana Starosty. Jakkolwiek faktem jest, że nie ma 
obowiązku tworzenia ww. wykazów, to odnotowania wymaga, że to pracownicy 
Starostwa zawarli w protokołach kontroli informację, że wykazy takie stanowią załączniki 
do sporządzonych przez nich dokumentów. Skoro więc wykazy takie nie zostały 
sporządzone, umieszczenie w protokołach kontroli informacji odnoszącej się do ww. 
wykazów było niezgodne prawdą, a zatem protokoły te sporządzono nierzetelnie.  

(dowód: akta kontroli str. 139-143, 146-192, 207-209) 

3.7. W trakcie ww. kontroli pracownicy Starostwa ustalili, że przedsiębiorcy spełniali  
ustawowe wymagania, tj. posiadali siedzibę i miejsce zamieszkania na terenie kraju 
(dokumentując ten fakt wypisami z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej),  
w stosunku do żadnego z nich nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości oraz 
nie zostali oni skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (oświadczenia) oraz zatrudniali 
diagnostów, których uprawnienia były zgodne z zakresem badań, do jakich była 
uprawniona dana stacja). 

(dowód: akta kontroli str. 146-192) 

3.8. Starosta nie wprowadził procedur wewnętrznych w zakresie badania spełniania 
przez poszczególne SKP wymogów dotyczących stanowiska kontrolnego do badania 
pojazdów, w tym wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technologicznego oraz 
warunków lokalowych i stanowiska zewnętrznego. W ramach wszystkich kontroli SKP 
(za wyjątkiem stacji Nr 008/P w Pieniężnie) kontrolerzy Starostwa sprawdzili zgodność 
stacji z tymi wymogami na podstawie ważności poświadczeń TDT. Wszystkie kontrole 
przeprowadziło 2 pracowników WKT – naczelnik i inspektor ds. rejestracji pojazdów. 
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Spośród 11 kontroli SKP przeprowadzonych w latach 2014-2015, w przypadku 10  
z nich, wbrew wymogom określonym w rozporządzeniu MTiB z 2006 r., nie objęto 
czynnościami kontrolnymi i nie udokumentowano m.in.: 

− badań urządzeń podlegających okresowemu badaniu przez właściwy organ dozoru 
technicznego (sprężarki, podnośniki) oraz okresowej kontroli eksploatacyjnej  
i dozoru, 

− udostępnienia instrukcji obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie 
SKP oraz informacji dotyczących kryteriów oceny badanych pojazdów, 

− udostępnienia przepisów prawnych określających wymagania dotyczące warunków  
i badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych przez daną 
stację badań (w postaci zbiorów dzienników ustaw, ich kopii lub wersji 
elektronicznych), 

− posiadania kopii decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego, 

− wyposażenia stanowiska kontrolnego (oświetlenie, sprężone powietrze, 
odprowadzenie ścieków, wentylacja, indywidualne wyciągi spalin, czujniki alarmowe 
gazu), 

− umieszczenia w widocznym miejscu wykazów diagnostów i czynności kontrolnych 
oraz opisu metody i kryteriów oceny stanu technicznego, tabeli opłat i kopii 
zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru, 

− zabezpieczenia używanych przez stację i diagnostów pieczątek przed dostępem 
osób niepowołanych oraz posiadania identyfikatorów przez diagnostów. 

Kontrolerzy WKT wyjaśnili, że niepodejmowanie kontroli ww. elementów wynikało m.in.  
z ograniczeń czasowych (kontrole jednodniowe), a brak udokumentowania niektórych 
zagadnień wynikał z niedopatrzenia kontrolerów. 

(dowód: akta kontroli str. 66, 146-192, 207-212, 215-216, 240) 

3.9. Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wszystkie 6 SKP posiadało ważne 
poświadczenia TDT w zakresie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych.  
W związku z tym, że w okresie objętym kontrolą żadna z 4 podstawowych SKP nie 
wykonywała badań w rozszerzonym zakresie oraz nie dotyczyły ich przepisy art. 5 
ustawy zmieniającej ustawę – P.r.d. z 2009 r., która pozwalała podstawowym SKP 
prowadzić rozszerzony zakres badań do 31 grudnia 2015 r., przedsiębiorców 
prowadzących ww. podstawowe SKP nie dotyczył obowiązek ubiegania się o nowe 
poświadczenie. W związku z tym, nie wystąpiły przypadki zawieszenia działalności 
przez przedsiębiorców. Po 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu nie funkcjonowały 
podstawowe SKP, które wykonywały przeglądy zastrzeżone wyłącznie dla stacji 
okręgowych. 

(dowód: akta kontroli str. 152,160, 184,187) 

3.10. W trakcie kontroli SKP pracownicy WKT m.in. analizowali wpisy do rejestru badań 
pojazdów – od 22 do 88 w 2014 r. (0,9-2,7%) i od 11 do 77 w 2015 r. (0,6-5,7%) i na tej 
podstawie dokonywali oceny prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.  
W protokołach wszystkich ww. kontroli zawarto m.in. następujące informacje: 

− wpisy do rejestru badań pojazdów są prawidłowe i kompletne; stacja posiada dane 
statystyczne dotyczące liczby przeprowadzonych badań technicznych pojazdów; 
wpisy dokonywane są na bieżąco; zapewnione jest przechowywanie ww. danych w 
rejestrze przez 12 miesięcy; dane te przekazywane są drogą elektroniczną do CEP 
i archiwizowane na nośniku informatycznym; wpisy każdorazowo potwierdzane  
są pieczątką SKP i diagnosty oraz datą i jego podpisem; 

− w rejestrze zamieszczone są numery i daty protokołów organów nadzoru 
dopuszczających do eksploatacji urządzenia do zasilania pojazdów gazem, a także 
zainstalowane w pojazdach urządzenia podlegające dozorowi technicznemu,  
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− diagności prawidłowo określają w rejestrach badań technicznych  
i w zaświadczeniach o ich przeprowadzeniu rodzaj badanego pojazdu i jego 
kategorię homologacyjną. 

Ponadto, w przypadku pięciu SKP, w protokołach kontroli stwierdzono, że w przypadku 
negatywnego wyniku badań i zatrzymania dowodu rejestracyjnego zaświadczenia  
z wykonanych badań w zależności od rodzaju pojazdu (SAM, ADR, autobus, pojazd 
zabytkowy) wystawiane były poprawnie. 

W ramach 11 kontroli SKP w latach 2014-2015, wbrew wymogom rozporządzenia 
MTBiGM z 2012 r.15, czynnościami kontrolnymi nie objęto, jak również nie 
udokumentowano: 

− poprawności wystawiania zaświadczeń z wykonanych badań dotyczących 
pojazdów zabytkowych, „SAM”, ADR, autobusów dla których prędkość wynosi 100 
km/h, badań pierwszych w zakresie prawidłowości sporządzonego dokumentu 
identyfikacji pojazdu (w 2 SKP), 

− prawidłowości wystawiania  zaświadczeń o negatywnym wyniku badań (w 4 SKP), 

− prawidłowości potwierdzania przez diagnostów wpisów w dokumentacji,  
tj. pieczątką SKP i diagnosty, datą oraz podpisem diagnosty (w 4 SKP). 

Kontrolerzy WKT wyjaśnili, że przyczyną ww. nieprawidłowości były ograniczenia 
czasowe, przeoczenia, brak zmian w stosunku do poprzednich kontroli i pozytywne 
wyniki oględzin. 

(dowód: akta kontroli str. 207-212, 217-219, 340-341) 

3.11. Wszystkie 7 stacji funkcjonujących w latach 2014-2015 na terenie Powiatu 
prowadziło rejestry badań technicznych w formie elektronicznej. W rejestrach 
zamieszczano dane dotyczące daty przeglądu, wyniku badania i terminu następnego,  
nr diagnosty, informacji o pojeździe, korektach i diagnostach dokonujących zmian oraz 
stwierdzonych usterkach i zatrzymanych dowodach rejestracyjnych. 

Starostwo nie posiadało kopii rejestrów badań technicznych celem ich wykorzystania do 
sprawowania nadzoru nad SKP. W ramach nadzoru nie występowano do SKP o ich 
cykliczne przesyłanie i nie prowadzono analizy danych zawartych w tych rejestrach 
celem kontroli prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji i przeprowadzania 
badań technicznych. 

Starosta wyjaśnił, że po wprowadzeniu elektronicznego rejestru badań powiązanego  
z systemem CEPiK, przepis mówiący o przesyłaniu stosownej dokumentacji stał się 
„martwy”, a tym samym nie było możliwości analizy przesyłanych danych.  

(dowód: akta kontroli str. 217-219, 340-341) 

3.12. Z protokołów 11 kontroli przeprowadzonych przez Starostwo w 6 SKP wynika,  
że w latach 2014-2015, według stanu na dzień tych kontroli, w stacjach tych 
przeprowadzono ogółem 24.764 badania techniczne pojazdów, z tego 11.056 w 2014 r.  
i 13.708 w 2015 r. oraz odpowiednio 3.231 i 3.416 badań w SKP Nr 001 (stan na  
21 listopada i 18 grudnia), 3.308 i 3.367 – Nr 004 (25 listopada i 15 grudnia), 2.095  
i 2.050 – Nr 005 (20 listopada i 14 grudnia), 1.123 i 1.362 – Nr 006 (25 listopada i 17 
grudnia), 1.299 i 1.520 – Nr 007 (18 listopada i 21 grudnia) oraz 1.993 badania w SKP 
Nr 008 w 2015 r. (21 grudnia). Spośród tych badań 16 (0,07%) zakończyło się wynikiem 
negatywnym, w tym 9 w 2014 r. (SKP Nr 001 – 2, Nr 006 – 1 i Nr 008 – 6) oraz 7  
w 2015 r. (Nr 006 – 1, 007 – 4, Nr 008 – 2), z tego jedno z zatrzymaniem dowodu 
rejestracyjnego (Nr 006). Niewielki odsetek negatywnych wyników badań nie był 
podstawą do podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych w SKP.  

                                                      
15 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu  
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 776 j.t.). 
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Analiza rejestrów badań w poszczególnych SKP wykazała, że w dniach 
przeprowadzania ww. kontroli wykonały one następującą liczbę badań: 

− w 2014 r.: Nr 001 - 15, Nr 004 - 8, Nr 005 - 7, Nr 006 - 6, Nr 007 - 2;  

− w 2015 r.: Nr 001 - 9, Nr 004 - 13, Nr 005 - 3, Nr 006 - brak, Nr 007 - 2, Nr 008 - 3. 

W przypadku 10 kontroli przeprowadzonych SKP w okresie objętym kontrolą, wbrew 
wymogom art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy – P.r.d., kontrolerzy WKT nie skontrolowali 
sposobu i prawidłowości wykonywania przez diagnostów badań technicznych pojazdów,  
tj. podczas kontroli 5 SKP w 2014 r. (Nr 001/P, 004/P, 005/O, 006/O i 007/P) oraz  
5 kontroli w 2015 r. (Nr 001/P, 004/P, 005/O, 007/P i 008/P). 

Naczelnik i inspektor WKT wyjaśnili, że brak kontroli SKP w ww. zakresie wynikał 
z zastosowania zbyt ogólnego formularza protokołu kontroli.  

 (dowód: akta kontroli str. 138, 146-192, 207-212, 221, 223-239, 475-476) 

3.13. Sposób i prawidłowość wykonywania przez diagnostów badań technicznych 
pojazdów zostały skontrolowane w ramach kontroli przeprowadzonych w I kwartale 
2016 r. przez TDT z udziałem kontrolerów WKT, na podstawie porozumienia Starosty  
z TDT z dnia 18 marca 2016 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku SKP: 

− Nr 001/P - podczas badania jednego pojazdu, diagnosta nie użył miernika nacisku 
na pedał hamulca i nie ocenił skuteczności działania hamulców; przed dokonaniem 
pomiaru emisji zanieczyszczeń spalinowych nie sprawdził szczelności układu 
wydechowego i nie przedstawił wydruku z analizatora spalin, co uniemożliwiło 
weryfikację oceny dokonanej przez diagnostę, a także nierzetelnie wypełnił 
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu (m.in. nie opisał usterek i nie dokonał 
oceny wymaganej w zał. nr 1 do rozporządzenia MTBiGM z 2012 r.). Ponadto, 
pomimo negatywnego wyniku badania wyznaczył jego następny termin;  

− Nr 004/P - podczas badania jednego pojazdu diagnosta zastosował nieaktualny 
druk zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu; 

Z protokołów kontroli przeprowadzonych przez TDT w 3 SKP wynikało, że kontrole te 
objęły zakres wymagany art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a-c i ust. 3 ustawy – P.r.d. Wszystkie 
kontrole z udziałem TDT przeprowadzono w ciągu jednego dnia i odpowiednio 
udokumentowano. 

Kontrole TDT ujawniły, że 2 spośród 3 skontrolowanych SKP nie spełniały wymogów 
określonych w poświadczeniach TDT w zakresie wyposażenia technologicznego, 
kontrolno-pomiarowego i warunków lokalowych, ponieważ: 

− na stacji Nr 001/P urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych 
pojazdu nie posiadało tabliczki znamionowej, brak było przewodu diagnostycznego 
gniazda, wtyku złącza 13-stykowego pojazdu i przyczepy w wyposażeniu przyrządu 
do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, a także stanowiska dla 
samochodów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego, 

− stacja Nr 004/P nie posiadała ważnej legalizacji dla przyrządu pomiaru i regulacji 
ciśnienia powietrza w ogumieniu (w okresie od 1 stycznia do 16 marca 2016 r.), 
obrotnice stanowiące wyposażenie przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i 
osi pojazdu uniemożliwiały wykonywanie badań (zniszczona skala), a także 
brakowało stanowiska do badań samochodu przystosowanego do ruchu 
lewostronnego. 

Kontrole TDT wykazały również braki i uchybienia w prowadzeniu rejestru badań 
pojazdów w tych stacjach, tj: 

− w SKP Nr 001/P dotyczyły one przypadków nieprawidłowego określenia rodzaju 
paliwa (2 przypadki), braku nr poświadczenia Policji dotyczącego skierowania 
pojazdu na badanie dodatkowe (1), braku daty, numerów protokołu i decyzji TDT 
dopuszczających do eksploatacji zbiornik LPG (3), braku nr i serii dowodu 
rejestracyjnego pojazdu (2), braku opłaty CEPiK (2) i pobrania tej opłaty  
w 4 przypadkach, pomimo braku wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu; 
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nieprawidłowości  

Opis stanu  
faktycznego 



 

12 

− w SKP Nr 004/P dotyczyły czterech przypadków pobrania opłaty ewidencyjnej 
CEPiK mimo braku wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz przekazania do 
MSWiA tych opłat za styczeń 2016 r. dopiero 15 lutego, przypadku braku nr i serii 
dowodu rejestracyjnego oraz przekazywania raportów do MSWiA zasilających bazę 
CEP z niezachowaniem 3-dniowego terminu (w okresie od 24 lutego do 30 marca 
2016 r.). 

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku wynika, że 
urząd ten kontrolując SKP na terenie Powiatu objął kontrolą metrologiczną dziewięć 
analizatorów spalin, w tym 4 w 2014 r. i 5 w 2015 r. 

Analiza porównawcza treści 11 protokołów kontroli przeprowadzonych przez Starostę  
w latach 2014-2015 oraz 3 kontroli przeprowadzonych przez TDT w I kwartale 2016 r. 
wykazała, że w przypadku kontroli Starosty nie odnotowano uwag i nie stwierdzono 
żadnych niezgodności w zakresie warunków działania SKP, natomiast kontrolerzy TDT 
wskazali wiele nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania badań przez diagnostów 
oraz nierzetelnego dokumentowania czynności prowadzonych w SKP. 

Pracownicy WKT biorący udział w kontrolach przeprowadzonych przez TDT 
oświadczyli, że w ramach tych kontroli sprawdzali wszystkie elementy dotyczące 
spełniania przez SKP warunków lokalowych, wyposażenia technologicznego i 
kontrolno-pomiarowego poprzez oględziny oraz porównywali ich wyniki z wymogami 
określonymi w poświadczeniach TDT wydanych przed wpisaniem SKP do rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 247-339, 342-343, 474) 

3.14. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli WKT, Starosta 
w badanym okresie nie korzystał z możliwości stosowania instrumentów prawnych do 
wypełniania funkcji nadzorczych oraz nie wydawał w związku z tym zaleceń 
pokontrolnych i nie podejmował działań określonych w art. 83b ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy 
– P.r.d. W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy prowadzący SKP na terenie Powiatu 
nie występowali z wnioskami o zawieszenie działalności oraz nie było przypadków 
wykreślenia ich z rejestru z powodu niespełniania wymogów określonych w art. 83 ust. 3 
ww. ustawy. Wystąpił natomiast przypadek zmiany podmiotu prowadzącego SKP,  
tj. 6 listopada 2014 r. z rejestru wykreślony został przedsiębiorca prowadzący SKP  
Nr 002/P w Pieniężnie (Czesław S.), a od 9 grudnia 2014 r. stację przejął inny 
przedsiębiorca (EVIMAR), którego w rejestrze ujęto jako prowadzącego SKP Nr 008/P. 

W ocenie NIK, ustalenia dotyczące braku lub niesprawności części wyposażenia oraz braku 
wymaganych stanowisk i pomijania podczas badań pojazdów niektórych czynności, 
powinny być niezwłocznie przedmiotem stosownych działań Starosty (włącznie z 
wszczęciem procedury wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności przez ww. 
SKP), a nieprawidłowości natychmiast usunięte, gdyż świadczą o rażącym naruszeniu 
warunków funkcjonowania tych SKP. Mimo upływu 21-23 dni od tych kontroli, Starosta nie 
podjął jednak żadnych czynności w tym zakresie, w tym nie wydał żadnych zaleceń i nie 
wyznaczył terminów ich usunięcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-10,16-17,131,247-248,346-347) 

3.15. W związku z zakończeniem działalności gospodarczej regulowanej, w dniu  
4 listopada 2014 r. wpłynął do Starostwa wniosek przedsiębiorcy prowadzącego SKP  
Nr 002/P w Pieniężnie o wykreślenie go z rejestru tej działalności. Do wniosku 
przedsiębiorca załączył dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, 
pieczęcie SKP i zatrudnianych diagnostów oraz rejestr badań technicznych w formie 
nośnika  informatycznego zawierającego wpisy z ostatnich 12 miesięcy. Starosta wykreślił 
przedsiębiorcę z ww. rejestru i zawiadomił go o tym pismem z 6 listopada 2014 r. Zwrócone 
pieczęcie SKP i diagnostów zostały komisyjnie zniszczone. 

(dowód: akta kontroli str. 348-354) 

3.16. Analiza prowadzonej w Starostwie ewidencji skarg i wniosków wykazała, że  
w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do urzędu skargi dotyczące prowadzenia badań 
technicznych w SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 355) 
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Starosty w zbadanym obszarze, 
gdyż w latach 2014-2015 pracownicy WKT nierzetelnie i nie w pełnym zakresie 
kontrolowali SKP. Nie zachowali też należytej staranności w zakresie dokumentowania 
czynności kontrolnych. Skutkiem tego, nie został zapewniony właściwy nadzór Starosty 
nad stacjami działającymi na terenie Powiatu Braniewskiego.  

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

4.1. W latach 2014-2016 (do dnia zakończenia kontroli NIK) do Starostwa wpłynęło 
łącznie 1.336 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, z tego 636 w 2014 r., 529  
w 2015 r. i 171 w 2016 r. Analiza 134 losowo wybranych dowodów rejestracyjnych 
wykazała, że: 

- w 55 przypadkach (41,1%) okres między datą ostatniego badania i datą zatrzymania 
dowodu wynosił powyżej roku; w przedziale powyżej 6 miesięcy do roku stwierdzono  
32 przypadki (23,9%), w okresie powyżej 2 do 6 m-cy – 16 (11,9%), a w 22 (16,4%) 
okres ten wynosił poniżej 2 m-cy; 9 (6,7%) dotyczyło nowych pojazdów 
uczestniczących w kolizjach drogowych; 

- w 44 przypadkach (32,8%) przyczyną zatrzymania dowodu był brak ważnego badania 
technicznego, w 10 (7,5%) - usterki dotyczące zawieszenia pojazdu, w 3 (2,2%) -
układu kierowniczego, w 2 (1,5%) - układu hamulcowego, a w pozostałych 75 - usterki 
pokolizyjne, w zakresie oświetlenia, opon, lusterek i układu wydechowego. 

Analiza 19 przypadków zatrzymania dowodów rejestracyjnych w okresie do 2 miesięcy 
od badania technicznego pojazdu wykazała, że dotyczyły one 10 SKP, z tego 5 z terenu 
Powiatu, tj.: 

• Nr 001/P, w której 8 pojazdów było badanych 4, 5, 16, 23, 26, 55 i 58 dni wcześniej 
przez diagnostę Nr 0001 (stwierdzono usterki pokolizyjne); 

• Nr 004/P i 005/O, w których po trzy pojazdy były badane odpowiednio przed 35, 47  
i 57 dniami przez diagnostę Nr 0008 oraz 48, 54 i 57 dniami przez diagnostów Nr 
0012 (2 pojazdy) i 0013 (jeden); przyczyną zatrzymania  dowodów były usterki 
pokolizyjne; 

• Nr 006/O i 007/P, w których zbadano odpowiednio dwa pojazdy przed 27 i 53 dniami 
oraz jeden przed 38 dniami (usterki jw.). 

Analiza 1.036 przypadków zatrzymania dowodów rejestracyjnych w latach 2014-2015 
(88,9% ogółu zatrzymanych) wykazała, że w 40 przypadkach (3,9% badanych) dowody  
te były zatrzymane 2-3-krotnie po badaniu technicznym pojazdów w tych samych SKP,  
z tego najwięcej w stacji Nr 001/P – 2 przypadki 3-krotnego i 4 przypadki 2-krotnego 
badania oraz w stacji Nr 004/P – 5 przypadków 2-krotnego badania tych samych 
pojazdów. 

Starosta nie analizował przyczyn zatrzymywania dowodów rejestracyjnych w świetle 
funkcjonowania poszczególnych SKP i rzetelności wywiązywania się diagnostów  
z przestrzegania prawidłowości przeprowadzania badań technicznych oraz nie 
podejmował działań wobec kierowców, którym dowody rejestracyjne zatrzymano. 

W sprawie tej Starosta wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku 
nakazującego odbieranie dowodów rejestracyjnych przez właścicieli pojazdów w ściśle 
określonym terminie oraz brak jest możliwości sprawdzenia przyczyn nieodbierania tych 
dowodów. Stwierdził też, że nie można domniemać o niesprawności tych pojazdów oraz 
powiadamiać o tym Policji, gdyż byłoby to negatywnie odbierane przez obywateli. Podał,  
że policjanci mogą podczas kontroli drogowych stwierdzić ich niesprawność lub brak 
ważnego badania.  
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Z informacji uzyskanej z KPP16 wynika, że nie prowadzi ona statystyk uwzględniających 
przyczyny zatrzymania dowodów. Według danych zebranych jedynie w okresie od 15 
lutego do 31 marca 2016 r., kontroli zakończonych zatrzymaniem dowodu 
rejestracyjnego było osiem, z czego cztery dotyczyło dowodów rejestracyjnych 
zatrzymanych w I kwartale 2016 r., tj. 11, 40, 44 i 47 dni od daty badania w SKP  
Nr 001/P i 005/O (po dwa przypadki), z powodu usterek układu wydechowego, 
oświetlenia, wycieku płynów oraz korozji elementów konstrukcyjnych. KPP zatrzymała 
także jeden dowód w dniu badania pojazdu w SKP Nr 008/P (14 marca 2016 r.). WITD17 
zatrzymała natomiast siedem dowodów w ciągu dwóch lat (2014-2015).  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wprawdzie Pan Starosta nie ma obowiązku 
analizowania przyczyn, z powodu których dowody rejestracyjne zostały zatrzymane  
i przekazane do Starostwa, niemniej prowadzenie takich analiz, wraz z ustaleniem kiedy   
i w których SKP badaniom technicznym poddano pojazdy, których dowody zostały 
zatrzymane, byłoby pomocne w przeprowadzaniu analiz ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych SKP i w efekcie mogłoby wskazywać 
na konieczność zwiększenia nadzoru Pana Starosty nad wybranymi stacjami.     

 (dowód: akta kontroli str. 356-358, 449-458, 460-470) 

4.2. Spośród 1.336 dowodów rejestracyjnych zatrzymanych w okresie objętym kontrolą, 
201 nie zostało odebranych ze Starostwa. Starosta nie korzystał z możliwości określonej 
art. 80d ust. 1 pkt 1 lit a ustawy – P.r.d., w zakresie nieodpłatnego udostępniania informacji 
dotyczących właścicieli pojazdów (w ramach danych CEPiK), którzy w wyznaczonym 
terminie nie przedstawili pojazdów do badania technicznego. Nie podejmował również 
działań w celu uniemożliwienia poruszania się niesprawnymi pojazdami zagrażającymi 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Z wyjaśnień Starosty wynika, że nie wystąpiły uzasadnione przypadki konieczności 
występowania o informacje zgromadzone w systemie CEPiK, ponieważ nie był on 
informowany przez żadne organy o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu lub 
naruszeniu wymagań ochrony środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 449-458) 

Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę liczbę zatrzymanych dowodów rejestracyjnych  
i stwierdzonych przyczyn ich zatrzymania oraz liczbę dowodów, które nie zostały odebrane 
przez właścicieli pojazdów, dostrzega potrzebę wykorzystania przez Starostę informacji  
w tym zakresie dla podejmowania działań, m.in. w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli 
pojazdów w celu stwierdzenia, które z nich należałoby objąć zwiększonym nadzorem. 

5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania nadzoru nad SKP 

5.1. W regulaminie organizacyjnym Starostwa („RO”)18 ustalono, że niżej wymienione 
zadania związane z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego należą do WKT: 

− rejestracja pojazdów, wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń 
czasowych, 

− wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, 

− sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli oraz wykonywanie środków nadzoru 
w stosunku do nieprawidłowo funkcjonujących SKP, 

− wyrejestrowanie i wycofywanie z ruchu oraz kierowanie pojazdów na badania 
techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu 
ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska, 

− wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych, 

− wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom, 

− zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. 
(dowód: akta kontroli str. 359-373) 

                                                      
16 Komenda Powiatowa Policji w Braniewie. 
17 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Olsztynie. 
18 Regulamin Organizacyjny Starostwa został przyjęty uchwałą Rady Powiatu z 28 marca 2013 r. oraz zmieniony uchwałą z 10 
września 2015 r. 
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Zarządzeniem z 10 kwietnia 2013 r. Starosta wprowadził ponadto regulamin dla WKT, 
w którym określił stanowiska pracy odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących 
dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego (5 etatów) oraz wykaz prowadzonych 
rejestrów (m.in. przedsiębiorców prowadzących SKP, zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych i wysłanych zawiadomień w tym zakresie).  

(dowód: akta kontroli str. 374-382) 

Osobami uprawnionymi do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty były  
4 osoby - naczelnik WKT oraz 3 inspektorów, którzy realizowali ww. zadania w ramach 
przyjętych zakresów obowiązków. Działania WKT nadzorował Wicestarosta (do 9 września 
2015 r.) oraz etatowy członek Zarządu Powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 366-368, 373 i 383-414) 

5.2. Zadania WKT w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, w tym badań 
technicznych i zwracania dowodów rejestracyjnych wynikały z regulacji ustawowych oraz 
zostały przypisane poszczególnym pracownikom (5), w tym naczelnikowi i 4 inspektorom 
tego wydziału. Kompetencje tych pracowników obejmowały zadania określone w rozdziale  
2 i 3 ustawy P.r.d. – „Warunki dopuszczania pojazdów do ruchu” (art. 71-80) i „Badania 
techniczne pojazdów” (art. 81-86) oraz rozdziale 4 i 5 ustawy u.s.g. – „Koncesje oraz 
regulowana działalność gospodarcza” (art. 64-76) i „Kontrole działalności gospodarczej 
przedsiębiorców” (art. 77-84). Wobec zmian ww. przepisów, zakresy obowiązków 
pracowników WKT były odpowiednio aktualizowane – ostatnie ich wersje pracownicy 
przyjęli do wiadomości i wykonywania w dniach 25-26 kwietnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 388-407, 415)  

5.3. W Starostwie nie wdrożono odrębnych procedur kontroli zarządczej odnoszących się 
do realizacji zadań w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, w tym do 
dokonywania wpisów i prowadzenia rejestru SKP oraz ich nadzoru, nadawania uprawnień 
diagnostom, planowania i wykonywania kontroli w SKP oraz sposobu dokumentowania ich 
wyników, a także działań pokontrolnych (m.in. wydawania decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności, cofnięcia uprawnień diagnoście oraz postępowania z zatrzymanymi dowodami 
rejestracyjnymi).    

W sprawie tej Starosta wyjaśnił że w Starostwie funkcjonuje system kontroli zarządczej 
utworzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, w związku  
z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Podał również, że został on 
wprowadzony zarządzeniem nr 37/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r., wystarczająco zapewnia 
realizację celów i zadań jednostki. Starostwa wskazał też, że system ten jest spójny  
z wymogami określonymi w standardach Ministra Finansów, gdyż wykorzystuje istniejąc  
w urzędzie instrumenty kontroli i audytu. Pracownicy WKT posiadają w zakresach czynności 
obowiązek nadzoru, monitorowania zadań i współdziałania z innymi wydziałami,  
co w powiązaniu z wymogami RO i regulaminu WKT tworzy spójny system kontroli 
zarządczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 67-68) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że funkcjonujący w Starostwie system 
kontroli zarządczej nie jest w pełni skuteczny, o czym świadczą stwierdzone w trakcie 
kontroli NIK nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów  
(dot. m.in. planowania i wykonywania kontroli w SKP i sposobu dokumentowania ich 
wyników), dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP,  
a także nadawania uprawnień diagnostom. 

5.4. W latach 2014-2015 Starosta wprowadzał corocznie politykę zarządzania ryzykiem19, 
wg której pracownicy mieli obowiązek ustalania celów operacyjnych i zagrożeń ich 
wykonania oraz przekazywania tych danych pracownikowi ds. kontroli zarządczej w terminie 
do końca każdego roku. Określone ryzyka były analizowane co do ich prawdopodobieństwa, 
wartości i skutków wystąpienia. Określane były także mechanizmy kontrolne, reakcje  
i zabezpieczenia oraz prowadzono rejestr stwierdzonych ryzyk (monitoring). Ze sprawozdań 
z realizacji celów operacyjnych w latach 2014-2015 wynika, że pracownicy WKT brali udział 

                                                      
19 Zarządzenia Nr 13/2014 i Nr 9/2015 Starosty Braniewskiego odpowiednio z dnia 3 kwietnia 2014 r. i 2 marca 2015 r.  
w sprawie ustalenia dla Starostwa Powiatowego w Braniewie rejestrów ryzyka na 2014 r. i 2015 r. 
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w szkoleniach z zakresu prowadzonych spraw oraz przeprowadzali coroczne kontrole SKP 
na terenie Powiatu, stwierdzając zgodność ich działalności z wymogami obowiązujących 
przepisów. Stwierdzono, że zastosowano  właściwe zabezpieczenia odnośnie ochrony 
przed zakłóceniami obsługi systemów informatycznych, danych wrażliwych oraz 
przestrzegano obowiązujących regulacji.  

Starosta ustalał także co roku plan działania20, w którym określał zadania WKT ze 
wskazaniem planowanej liczby wydania decyzji administracyjnych z uwzględnieniem ich 
weryfikacji przez organy nadzoru. Każdy plan określał terminowe i zgodne z przepisami 
udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej. Ze sprawozdania  
z realizacji planu działania na 2014 r. wynika, że wszystkie zadania wykonano zgodnie  
z tymi założeniami, w tym wydano 3.422 decyzje w zakresie rejestracji pojazdów, 636 – 
zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 1.013 – uprawnień do kierowania pojazdami oraz 
zrealizowano kontrole 4 ośrodków szkolenia kierowców. 

(dowód: akta kontroli str. 416-432) 

5.5. Pracownicy Starostwa wykonujący zadania kontrolne w SKP (naczelnik i inspektor 
WKT) posiadali odpowiednio wykształcenie wyższe oraz średnie techniczne. Pracownikom 
tym Starosta zapewnił udział w szkoleniach poszerzających wiedzę niezbędną  
do sprawowania nadzoru nad SKP. Począwszy od 2010 r. odbywali oni corocznie m.in.  
5-godzinne szkolenia organizowane przez PISKP21, TDT i ZPP22 w zakresie tego nadzoru  
i przepisów dotyczących ich działalności. 

W okresie objętym kontrolą WKT miał obowiązek kontrolowania wszystkich 7 działających 
SKP i 5 Ośrodków Szkolenia Kierowców, a także (raz na 5 lat 77) przedsiębiorców 
posiadających uprawnienia do wykonywania drogowego transportu osób i rzeczy oraz 
pośrednictwa przy ich przewozie. Łącznie do tych zadań Starosta uprawnił 4 pracowników 
WKT, w tym ww. 2 pracowników wykonujących zadania kontrolne w SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 131, 146-192, 240, 433, 459) 

5.6. Kontrolą wewnętrzną w Starostwie zajmował się audytor wewnętrzny, który w badanym 
okresie przeprowadził jedną kontrolę w terminie od 17 lipca 2014 r. do 30 sierpnia 2015 r. 
Zakresem kontroli w poszczególnych wydziałach objęto zagadnienie bezpieczeństwa 
informacji wytwarzanej w formie papierowej. W WKT audytor kontrolował ten zakres  
w okresie od 14 sierpnia do 23 października, nie stwierdzając nieprawidłowości i nie 
wydając żadnych zaleceń. Czynności kontrolne nie dotyczyły bezpośrednio tematyki 
związanej z nadzorem SKP. Wskazano jedynie na zasadność prowadzonych w WKT 
rejestrów, które służą rozliczaniu pracowników z powierzonej im dokumentacji, a dziennik 
korespondencji uznano za zbędny. Sprawozdanie z audytu zostało przedłożone Staroście. 

(dowód: akta kontroli str. 434-448)  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania kontrolowanej jednostki w zbadanym 
obszarze. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK23, wnosi o: 

1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku, w pełnym zakresie, kontroli wszystkich 
nadzorowanych SKP oraz rzetelne dokumentowanie ich wyników. 

2) Podjęcie działań skutkujących zapewnieniem nadawania uprawnień diagnosty osobom 
spełniającym wszystkie określone w przepisach prawa wymogi. 

3) Uwzględnianie analiz przyczyn zatrzymania dowodów rejestracyjnych w nadzorze 
sprawowanym nad SKP. 

                                                      
20 Zarządzenia Nr 12/2014 i Nr 8/2015 Starosty Braniewskiego odpowiednio z dnia 3 kwietnia 2014 r. i 2 marca 2015 r.  
w sprawie ustalenia dla Starostwa Powiatowego w Braniewie planów działania na 2014 r. i 2014 r. 
21 Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. 
22 Związek Powiatów Polskich. 
23 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1096). 
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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 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do 
dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego 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. 

Olsztyn, dnia            maja 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler:  
Edward Odojewski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................  
podpis  
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