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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

kontrolerzy Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 98795  z dnia  5 lutego 2016 r.  

      (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Gołdapi (dalej: „Starostwo”), 19-500 Gołdap, ul. Krótka 1. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Andrzej Ciołek, Starosta Gołdapski (dalej: „Starosta”), od  21 grudnia 2010 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia  negatywnie1 działalność Starostwa w zbadanym 
zakresie. 

Ocenę tę uzasadnia: 

− wpisanie w 2007 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP (dalej: 
„rejestr”)  przedsiębiorcy, który nie złożył  oświadczenia o treści wymaganej  
w art. 83a ust 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym2 
(dalej: „uprd”), 

− nie odnotowanie w dwóch zaświadczeniach potwierdzających wpis 
przedsiębiorcy do rejestru symboli rodzajów pojazdów, do których badań miały 
uprawnienia SKP, 

− w pięciu przypadkach niezapewnienie przeprowadzania co najmniej raz w roku 
kontroli SKP, 

− przeprowadzanie kontroli SKP w niepełnym zakresie, tj. nie dokonanie w trakcie 
jednej  kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów przez 
diagnostów, 

− nie wyegzekwowanie przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w Starostwie (dalej: „Naczelnik WK”) od diagnostów, wykonania przez nich 
czterech wymaganych badań pojazdów, a wymienionych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach3.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Na terenie Powiatu Gołdapskiego (dalej: „Powiat”) na dzień 31 marca 2016 r. 
działały cztery SKP, w których zatrudnionych było 11 diagnostów. Dwie z nich jako 
podstawowe stacje kontroli pojazdów (dalej: „PSKP”) zostały wpisane do rejestru  
w 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych   
   nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 776. 
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ustawę o swobodzie działalności gospodarczej4. Dwie okręgowe stacje kontroli 
pojazdów (dalej: „OSKP”) wpisano do rejestru w latach 2007-2008. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

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

1.1.  Analiza dokumentacji dotyczącej dwóch przedsiębiorców, którzy wystąpili  
o wpis do rejestru w 2007 r. i 2008 r. wykazała, że złożone przez nich wnioski były 
zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli 
pojazdów5. Przedsiębiorca, który złożył wniosek w 2008 r. dołączył również do 
dokumentacji oświadczenie, którego treść zawierała dane określone w art. 83a ust 4 
i 5 uprd.  
Wpisy zostały potwierdzone zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej oraz poświadczeniami zgodności wyposażenia i warunków lokalowych 
wydanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (dalej: „Dyrektor 
TDT”), załączonymi kwalifikacjami diagnostów, zweryfikowanymi przez pracownika 
Starostwa przy pierwszej kontroli ww. SKP, przeprowadzonej odpowiednio po 16  
i 13 miesiącach od daty wpisu do rejestru. Jak wynikało z protokołów pokontrolnych 
oraz wyjaśnień Naczelnik WK, w trakcie tych kontroli nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. 

Starosta dokonał wpisów do rejestru oraz wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu  
SKP w szóstym i drugim dniu od daty ich złożenia. Zaświadczenia te zostały 
zaewidencjonowane w prowadzonym przez Starostwo rejestrze wydanych 
zaświadczeń na prowadzenie SKP.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-65,67) 

W dniu 26 lipca  2007 r. Starostwo dokonało wpisu do rejestru OSKP NGO/003 
pomimo, że przedsiębiorca składający wniosek o wpis do rejestru, nie dołączył  
wymaganego oświadczenia,  którego treść została określona w art. 83a ust 4 i 5 
uprd,  i dotyczyło ono  m.in. kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych 
we wniosku oraz spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej  
w zakresie prowadzenia SKP.   

Naczelnik WK pełniący tę funkcję w latach 2003 - 2008 nie był w stanie podać 
przyczyn dokonania wpisu pomimo nie spełniania przez przedsiębiorcę ww. 
wymagań.  

 (dowód: akta kontroli str. 11,23,66) 

1.2. Starosta dokonywał wpisu do rejestru przedsiębiorców, którzy posiadali 
wyposażenie i warunki lokalowe SKP zgodne z poświadczeniami wydanymi przez 
Dyrektora TDT, na podstawie wniosków przedsiębiorców zawierający dane,  
o których mowa w art. 83a ust. 3 uprd.  

Nie stwierdzono przypadków wpisu do rejestru podmiotów nie posiadających. 
statusu przedsiębiorcy lub odmowy wpisu do rejestru na podstawie art. 68 ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej6 (dalej: „usdg”).  

Do Starostwa nie wpłynęły również prawomocne orzeczenia zakazujące 
przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, a także  
informacje, że  przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej  

                                                      
4 art. 73 ust. 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.). 
5 Dz. U. Nr 223, poz. 2264. 
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 
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z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ww. ustawy w okresie 3 lat 
poprzedzających złożenie wniosku. 

Naczelnik WK podała, że na terenie Powiatu nie działają SKP, które zostały wpisane 
do rejestru przez inne organy prowadzące rejestr działalności regulowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 6-16,23,39,68,398-399) 

1.3. Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru Starostwo prowadziło 
odrębne teczki, w których znajdowały się akta rejestrowe stanowiące podstawę 
wpisu oraz dokumenty zgłaszanych zmian danych wpisanych do rejestru. 
W rejestrze zostały ujęte dane, o których mowa w art. 83a ust. 3 uprd.  
Od 2004 r. w rejestrze dokonano łącznie dziewięciu zmian, w tym dwóch w okresie 
objętym kontrolą. 
W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2015 r. możliwości wykonywania 
niektórych badań z zakresu okręgowej SKP przez podstawowe SKP, uaktualniono 
dokumentacje rejestrową oraz zapisy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących 
SKP7. 

(dowód: akta kontroli str. 6-14,17-59,69-106) 

W wydanych zaświadczeniach o wpisie do rejestru z dnia 14 lutego 2012 r. (PSKP 
NGO/001/P) oraz z dnia 29 kwietnia 2015 r. (PSKP NGO/002/P) nie odnotowano 
symboli rodzaju pojazdów, do których badań miały uprawnienia SKP.  

W załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października  
2004 r. w sprawie dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów8  określono, że  
w zaświadczeniu o wpisie do rejestru należy podać symbol rodzaju pojazdów oraz 
badań. 

Naczelnik WK wyjaśniła, że przyczyną ww. nieprawidłowości było błędne 
zasugerowanie się zapisami ujętymi w decyzjach Dyrektora TDT, dotyczącymi  
zakresu działań SKP.  

Ponadto, we wpisie w rejestrze z dnia 7 maja 2012 r.  dotyczącego OSKP NGO/003, 
błędnie podano w rejestrze numer uprawnień diagnosty - zamiast NGO/D/0013 
wpisano NGO/D/0008. 

W trakcie kontroli NIK Starostwo uzupełniło brakujące dane w ww. zaświadczeniach 
oraz wpisało do rejestru właściwy numer dla ww. diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 6-14,85,106-113) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w zbadanym 
zakresie. 

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

2.1. W okresie objętym kontrolą w funkcjonujących na terenie Powiatu SKP 
zatrudnionych było łącznie 11 diagnostów, którzy otrzymali od Starosty uprawnienia  
(czterech w 2004 r.9, trzech w 2007 r., dwóch w 2008 r. oraz po jednym w 2013 r.  
i 2016 r.). Starosta wydał również uprawnienia dla czterech diagnostów 
niepracujących w badanym okresie w SKP na terenie Powiatu (po dwa w 2004 r.  
i 2011 r.).  

                                                      
7 SKP uzyskały nowe poświadczenia TDT oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru. 
8 Dz. U. 2004, nr 223, poz. 2264 ze zm. 
9 zgodnie z art. 77 ust. 5 z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie  

    działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z 2004 r.). 
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Analizie poddano wszystkie postępowania  dotyczące wydania uprawnień 
diagnostom, którzy byli zatrudnieni w SKP i przeprowadzali badania techniczne 
pojazdów w okresie objętym kontrolą NIK. Czterech diagnostów otrzymało 
uprawnienia na podstawie przepisów prawa obowiązujących do 2004 r., sześciu 
diagnostów  - po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań  
w stosunku do diagnostów10, a jeden  na podstawie przepisów zawartych w uprd. 

(dowód: akta kontroli str. 5,114-118) 

Z przeprowadzonej analizy wynikało, że Naczelnik WK, działająca z upoważnienia 
Starosty, wydała te uprawnienia osobom, które spełniały wymagania zawarte w ww. 
rozporządzeniu i uprd.  

Decyzje o wydaniu uprawnień  podejmowane były na podstawie złożonych 
wniosków oraz załączonych do nich dokumentów potwierdzających posiadanie 
przez ubiegających się o uprawnienia  wymaganego wykształcenia, odbytych 
praktyk i szkoleń oraz zdanych egzaminów kwalifikacyjnych. Kserokopie tych 
dokumentów  zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem i pozostawały  
w aktach poszczególnych spraw.  

Zakres szkoleń diagnostów był zgodny z obowiązującymi w danym okresie 
programami szkoleń, tj. programem zatwierdzonym przez Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w dniu 23 września 1996 r. oraz programami ujętymi  
w załączniku nr 3 i 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów11,  
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada  
2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów12 oraz  
załączniku nr 1 do  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada  
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. 

Zakres wydanych przez Starostę uprawnień był zgodny z zakresem odbytych 
szkoleń oraz z zakresem uprawnień poddanych ocenie podczas egzaminu 
kwalifikacyjnego. 

Naczelnik WK wyjaśniła, że przed wydaniem decyzji, korzystała z przesyłanych do 
Starostwa przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego informacji o cofniętych 
uprawnieniach diagnostom z terenu całej Polski. 

(dowód: akta kontroli str.  114-135) 

2.2.Z badanej dokumentacji wynikało, że Starosta zachował dotychczasowe numery 
uprawnień diagnostów w przypadku, gdy dwóch z nich (z badanych jedenastu) 
rozszerzyło swoje uprawnienia, a jeden zmienił miejsce zatrudnienia na inną SKP.  

(dowód: akta kontroli str. 12,14,117) 

2.3. W okresie objętym kontrolą nie  wystąpiły przypadki cofnięcia uprawnień do 
wykonywania badań technicznych diagnostom pracujących w SKP na terenie 
Powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 120) 

2.4. W dokumentacji z kontroli prowadzonych w SKP przez Starostę oraz w 2013 r. 
przez pracowników TDT (na podstawie zawartego porozumienia), nie odnotowano   
przypadków przeprowadzenia przez diagnostę badania technicznego niezgodnego  
z posiadanymi uprawnieniami lub sposobem wykonania, a także nie stwierdzono 
wydania przez diagnostę zaświadczenia albo dokonania wpisu do dowodu 
rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 3.2/1-70) 

                                                      
10  Dz. U. z 2004, Nr 246, poz. 2469. 
11 Dz. U. z 1999 r. Nr 81, poz. 919. 
12 Dz. U. Nr 208, poz. 1769. 
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2.5. W okresie objętym kontrolą organy kontroli ruchu drogowego, prokuratury  
i sądowe nie przesłały do Starostwa informacji wskazującej na nieprawidłowe 
wykonanie przeglądu technicznego lub poświadczenie nieprawdy w dokumentach 
rejestracyjnych pojazdu przez diagnostów. 

(dowód: akta kontroli str. 120) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w zbadanym 
zakresie. 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi  
w SKP. 

3.1. W latach 2014 - 2015 r. Starostwo wykonało wszystkie planowane osiem 
kontroli w SKP (po jednej w każdym roku).  W 2013 r. Starostwo przeprowadziło 
kontrole wspólnie z TDT, zgodnie z porozumieniem z 4 marca 2013 r.  
W porozumieniu określono m.in. zakres kontroli oraz zasady przeprowadzenia 
kontroli.  

Spośród czterech  zaplanowanych  na 2016 r. kontroli, do 31 marca br. wykonano 
trzy. 

(dowód: akta kontroli str. 136-141) 

Pięć spośród 11 kontroli przeprowadzonych w SKP w latach 2014-2016 (I kwartał) 
przeprowadzono z opóźnieniem w stosunku do wymaganego terminu  - cztery  
w 2014 r. z opóźnieniem wynoszącym  27, 36, 37 i 37 dni i jedną w 2015 r.  
z opóźnieniem ośmiu dni.  

W myśl art. 83b ust. 2 pkt 1 uprd  starosta co najmniej raz w roku przeprowadza 
kontrole SKP. 

Naczelnik WK wyjaśniła, że przyczyną opóźnień była konieczność zastępowanie 
przez nią podległych pracowników Wydziału Komunikacji, przebywających na 
zwolnieniu chorobowym. 

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

3.2. Wszystkie kontrole w badanym okresie zostały przeprowadzone przez 
pracowników Starostwa po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze ich 
przeprowadzenia (na 7 dni wcześniej). 

Protokoły z kontroli  przeprowadzonych w latach 2014-2016 (I kwartał) miały taki 
sam układ jak protokoły opracowane w 2013 r. przez TDT, kiedy Starostwo 
prowadziło wspólne kontrole z TDT. Z ich analizy  wynika, że czynności kontrolne 
Starosty obejmowały sprawdzenie zagadnień w zakresie wymagań ogólnych dla 
SKP, stanowiska kontrolnego oraz stanowiska zewnętrznego.  

Analiza powyższych protokołów wykazała, że  kontrolą obejmowano m.in. : 

− spełniania przez przedsiębiorcę wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 3 uprd, 
w tym m.in. czy w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub ogłoszono 
upadłości, czy nie był on prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko 
dokumentom, czy SKP posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe i warunki 
lokalowe poświadczone decyzją Dyrektora TDT oraz czy SKP zatrudnia 
uprawnionych diagnostów, 

− prowadzenie wymaganej dokumentacji (art. 83b ust.2 pkt 1 lit. c), 

− pobieranie opłat w ramach wykonywania badań technicznych pojazdów 
(załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.  
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w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem SKP oraz 
przeprowadzaniem badan technicznych pojazdów13), 

− prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzanie  
i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami 
(rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych i pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych 
badaniach14, 

− prawidłowość określania terminu następnego badania technicznego pojazdu oraz 
prawidłowość dokonywanych wpisów w dokumentacji, potwierdzanych 
każdorazowo pieczątką SKP i diagnosty, datą oraz podpisem diagnosty. 

 (dowód: akta kontroli str. 136,168-262,269-276,281-288,292-299) 

Na 11 przeprowadzonych w latach 2014-2016 (I kwartał) kontroli, w 10 przypadkach 
sprawdzono prawidłowość wykonywania przez diagnostów badań technicznych 
pojazdów i kontrolujący nie wnieśli  żadnych uwag do postępowania diagnostów.  

W każdym protokole pokontrolnym odnotowywano liczbę zbadanych pojazdów 
w okresie od ostatniej kontroli, w tym z wynikiem pozytywnym oraz negatywnym.  
Z treści protokołów z lat 2014-2015 nie wynikało, że stwierdzone usterki 
kwalifikowały pojazd do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę. 
Natomiast w trakcie kontroli w 2016 r., na cztery badane pojazdy, diagności 
zatrzymali dwa dowody rejestracyjne. 

W latach 2014-2015 na zbadanych ogółem 21 134 pojazdów, wynik pozytywny 
uzyskało 21 086 pojazdów, a negatywny 48 pojazdów, tj. 0,23 % ogółu badanych,  
w tym:  w NGO/001/P – 5 w 2014 r. i 4  w 2015 r.,  NGO/002/P  - 6 w 2014 r. i zero 
w 2015 r., NGO/003 - 7 w 2014 r. i 7 w 2015 r.  i w NGO/004 odpowiednio 10 i 9 
pojazdów. 

Starosta nie podejmował w związku z niskim wskaźnikiem badań negatywnych 
żadnych działań, gdyż jak wyjaśnił przepisy nie nakładają na niego obowiązku w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 164-264,269-276,281-288,292-299) 

W dniu 25 maja 2015 r. przeprowadzono kontrolę OSKP NGO/003, w trakcie której 
nie dokonano kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów 
przez diagnostów, w związku  z brakiem chętnych na wykonanie takiego badania.  

Zgodnie z art.83 ust. 2 pkt 1 lit b uprd  starosta co najmniej raz w roku przeprowadza 
kontrolę SKP w zakresie m.in. prawidłowości przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów. 

Naczelnik WK wyjaśniła, że nie podjęła dodatkowej kontroli doraźnej  
w zakresie prawidłowości przeprowadzanych przez diagnostów badań, gdyż  
w ww. SKP pracowali ci sami diagności, których pracę oceniła pozytywnie w kontroli 
przeprowadzonej w 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 224-228,264) 

3.3. W badanym okresie wszystkie SKP (poza poniższym przypadkiem) posiadały 
aktualne poświadczenia Dyrektora TDT o posiadaniu wyposażenia i warunków 
lokalowych zgodnych z wymogami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych 
badań.   

(dowód: akta kontroli str. 29,54,91,102) 

 

                                                      
13 Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2262 ze zm.) 
14 Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm. tj. 
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W jednym przypadku stwierdzono, że przedsiębiorcy prowadzącemu SKP N/001/P, 
w dniu 27 listopada 2010 r. wygasła decyzja Dyrektora TDT z 28 listopada 2005 r. 
poświadczająca posiadanie przez tę SKP wyposażenia i warunków lokalowych 
zgodnych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzania badań.  
Następna  decyzja w tym zakresie została wydana w dniu 10 grudnia 2010 r. 

Właściciel SKP wystąpił z wnioskiem do Dyrektora TDT o wydanie nowej decyzji  
w dniu 28 września 2010 r.  W dniu 28 października 2010 r., w związku z pismem 
Dyrektora TDT z dnia 24 października 2010 r., właściciel uzupełnił wniosek 
o brakujące dane. Dyrektor TDT przeprowadził  w dniu 19 listopada 2010 r. kontrolę, 
w wyniku której stwierdzono, że SKP posiadała wymagane wyposażenie oraz 
warunki lokalowe, jednak decyzja została wydana dopiero 10 grudnia 2010 r.  

Starosta nie podjął stosownych działań i dopuścił do wykonywania w okresie 13 dni 
badań pojazdów przez ww. SKP pomimo, że nie posiadała ona ważnej decyzji 
Dyrektora TDT o poświadczeniu zgodności wyposażenia i warunków lokalowych. 

W art. 83 ust.3 pkt 5 uprd ustalono, że SKP może prowadzić przedsiębiorca, który 
posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych  
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do 
rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP. 

Starosta wyjaśnił, że mając na uwadze otrzymywane od przedsiębiorcy informacje, 
że złożył on wniosek we właściwym terminie, uznał, że brak było przesłanek do 
wydania decyzji negatywnej przez TDT, która to ma charakter deklaratoryjny, 
dlatego wstrzymał się ze wszczęciem postepowania w celu wydania decyzji  
o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę SKP.  

Właściciel ww. SKP nie był w stanie podać liczby zbadanych pojazdów w okresie od 
27 listopada 2010 r. do 10 grudnia 2010 r, gdyż jak wynikało ze złożonego przez 
niego oświadczenia, w dniu 7 października 2012 r. nastąpiła awaria dysku 
komputera, na którym zarchiwizowane były dane sprzed tej daty i część danych,  
została utracona. 

(dowód: akta kontroli str. 72,76,142-167) 

3.4. W związku z faktem, że z dniem 31 grudnia 2015 r. skończyła się możliwość 
prowadzenia badań przez podstawowe SKP w rozszerzonym zakresie, 
przewidzianym dla okręgowej SKP, dwaj przedsiębiorcy prowadzący podstawowe 
SKP przedłożyli Staroście decyzje Dyrektora TDT, które poświadczały uprawnienia 
do wykonywania badań od 1 stycznia 2016 r. w zakresie określonym w art. 83 ust.1  
pkt 1 uprd.  

(dowód: akta kontroli str. 91,102) 

3.5. Starosta w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP nie występował do nich  
o cykliczne przesyłanie rejestrów badań technicznych oraz nie  prowadził analizy 
danych zawartych w tych rejestrach, gdyż jak wyjaśnił nie ma takiego wymogu 
prawnego. 

Wszystkie SKP prowadziły rejestr badań technicznych w systemie informatycznym.  
(dowód: akta kontroli str. 164-165,188-262,400) 

3.6. W toku kontroli NIK dokonano oględzin (przy udziale powołanego specjalisty 
TDT) procedury przeprowadzania kontroli przez Naczelnika WK w trzech SKP. 

W wyniku oględzin stwierdzono, że.: 

− przedłożono kontrolowanym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli  
i przedstawiono jej zakres oraz wpisano kontrolę do książki kontroli SKP, 

− sprawdzono zgodności SKP z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 
uprd, w tym m.in.: nazwę i adres jednostki  kontrolowanej, godziny jej otwarcia, 
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zakres wykonywanego badania pojazdów, poświadczenie zgodności 
wyposażenia i warunków lokalowych z wydaną decyzją Dyrektora TDT, 
warunków lokalowych i wyposażenia technologicznego, zgodności wyposażenia 
pomiarowo-kontrolnego z protokołem TDT oraz zatrudnianie uprawnionych 
diagnostów, 

− sprawdzono prawidłowość wykonywania badań technicznych okresowych 
czterech samochodów osobowych, w wyniku których diagności wydali trzy opinie 
negatywne (w związku z istotnymi usterkami stwierdzonymi w dwóch pojazdach, 
zatrzymano dowody rejestracyjne), a stan techniczny jednego  pojazdu określono 
jako pozytywny, 

− sprawdzono prawidłowość pobranej opłaty za przegląd techniczny, 
− sprawdzono  prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 265-299) 

Naczelnik WK  w trakcie kontroli przeoczyła, że diagności nie wykonali wszystkich 
badań, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badan technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów, a mianowicie nie 
dokonano sprawdzenia:  
− w jednym przypadku gniazda elektrycznego do zasilania przyczepy (mimo że 

pojazd wyposażony był w hak holowniczy),  
− w jednym przypadku  poziomu zadymienia spalin, 
− w dwóch przypadkach  światłości świateł drogowych. 

Naczelnik wyjaśniła, że powyższe przeoczenia wynikały ze stresowej sytuacji  
w jakiej się znalazła. Była nie tylko osobą sprawdzającą prawidłowość działań 
diagnostów, ale również kontrolowaną przez NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 266-301) 

3.7. We wszystkich przeprowadzonych kontrolach przez Starostwo w latach 2014-
2015 nie stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym Starosta nie wydawał 
zaleceń pokontrolnych. 

W przeprowadzonych w 2016 r. kontrolach SKP stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

− brak aktualnego zaświadczenia o niekaralności właścicieli SKP za przestępstwa 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstw przeciwko 
dokumentom, 

− nieterminowe przekazywanie  przez  SKP nr NGO/004 opłat do CEPiK oraz 
sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych do ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, czym naruszono § 5 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty 
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów  
i Kierowców15 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami Starosta wydał przedsiębiorcom  
w dniu 7 kwietnia 2016 r. stosowne zalecenia pokontrolne. 

 (dowód: akta kontroli str. (dowód: akta kontroli str. 188-262,269-276,281-288,292-299,302-307) 

W badanym okresie przedsiębiorcy prowadzący SKP nie występowali z wnioskami  
o zawieszenie działalności. Nie wystąpiły również przypadki wykreślenia SKP  
z rejestru, zmiany podmiotu prowadzącego SKP oraz nie stwierdzono przypadków 
niespełnienia przez przedsiębiorców prowadzących SKP któregokolwiek z wymagań 
określonych w art. 83 ust. 3 uprd (poza przypadkiem opisanym w pkt 3.3. 
wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 308) 

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r., poz. 681 ze zm. 
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3.8. Z rejestru skarg i wniosków wynikało, że w badanym okresie do Starostwa nie 
wpłynęły skargi dotyczące prowadzenia badań przez SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 309-310) 

3.9.  Z informacji uzyskanych od Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi (dalej: 
„KPP”) wynika, że funkcjonariusze Policji nie mają możliwości podczas kontroli 
drogowych bieżącego potwierdzenia (poprzez  dostęp do CEP), czy uwidocznione  
w dowodzie rejestracyjnym ostatnie badanie techniczne zostało faktycznie 
przeprowadzone przez daną stację diagnostyczną. Sprawdzenie tego faktu, jak 
podała KPP, uniemożliwiał brak w bazie CEP numeru SKP, która dokonała 
przeglądu. 

 (dowód: akta kontroli str. 311-313) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w zbadanym 
zakresie. 

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

4.1. Na koniec 2015 r. nie odebrano ze Starostwa 399 dowodów rejestracyjnych 
pojazdów zarejestrowanych w Starostwie (38 z nich pochodziło z badanego okresu). 

W latach 2014-2015  zatrzymano ogółem 569 dowodów rejestracyjnych pojazdów,  
z których:  

− 182 w badanym okresie utraciło ważność, gdyż  pojazdy zostały wyrejestrowane 
z ewidencji Starostwa, jako sprzedane lub zezłomowane, 

− 349 zostało odebranych przez właścicieli pojazdów po okazaniu zaświadczenia  
o przeprowadzonym badaniu, 

− 38 nie zostało odebranych przez ich właścicieli do zakończenia kontroli NIK. 

Analiza 406 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów z lat 2014-2015 oraz 
19 dowodów rejestracyjnych zatrzymanych w 2016 r. wykazała, że przyczyną 
zatrzymania dowodów rejestracyjnych były:  

− usterki techniczne pojazdów (211, w tym 16 ze względu na  niesprawny układ 
kierowniczy, układ hamulcowy  lub zawieszenie pojazdu), 

− uszkodzenia pojazdów w wyniku zdarzenia drogowego (98),  

− niepoddanie pojazdu badaniom technicznym (97).  

W dwóch przypadkach, w których czas od dnia wykonania przeglądu technicznego 
pojazdu do dnia zatrzymania  dowodu rejestracyjnego nie przekroczył dwóch 
miesięcy, powodem zatrzymania dowodu  były uszkodzenia w wyniku zdarzenia 
drogowego, a w jednym przypadku  niesprawny układ hamulcowy. 

(dowód: akta kontroli str. 314-340,398-399) 

4.2. W Starostwie nie dokonywano analiz przyczyn  zatrzymania dowodów 
rejestracyjnych w celu zidentyfikowania pojazdów ze względu na ich zły stan 
techniczny, pod kątem objęcia zwiększonym nadzorem tych SKP, które dokonywały 
ostatnich badań technicznych tych pojazdów. Starosta wyjaśnił, że nie ma przepisu 
nakazującego w ramach sprawowanego nadzoru dokonywania takich analiz.  

Starosta jako organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, nie korzystał  
z możliwości określonej w art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a uprd dotyczącej nieodpłatnego 
udostępnienia jemu informacji dotyczących właścicieli pojazdów, którzy  
w wyznaczonym terminie nie przedstawili pojazdów do badania technicznego. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

Naczelnik WK wyjaśniła, że zgodnie z art. 81 ust. 1ii uprd to na właścicielu pojazdu 
spoczywa obowiązek przedstawienia go do badania technicznego w wyznaczonym 
terminie. Konsekwencją niepoddania pojazdu badaniu technicznemu jest zgodnie  
z art. 132 ww. ustawy zatrzymanie dowodu przez właściwe organy i przesłanie go 
do organu, który go wydał. 

Naczelnik WK podała, że  nie powiadamiała Policji o przypadkach, gdy właściciele 
pojazdów, którym zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów z powodu ich złego 
stanu technicznego, w wymaganym terminie nie przedłożyli zaświadczenia  
o pozytywnym wyniku badania. Poinformowała, że działania Starosty są jasno 
określone i muszą mieścić się w ramach obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 80d 
ust. 1 pkt 1 lit. a uprd takie instytucje jak m.in.: Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, straże miejskie i gminne są uprawnione do wykorzystywania danych 
zgromadzonych w SI CEPiK w celu realizacji nałożonych na nich ustawowych 
obowiązków oraz mogą ustalić co dzieje się z dowodem rejestracyjnym danego 
pojazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 341-344) 

4.3. Z uzyskanych informacji KPP w Gołdapi wynika, że w latach 2014-2016 (do 
końca lutego) nie ujawniono przypadków sfałszowania potwierdzenia badania 
technicznego. KPP poinformowała również, że w tym czasie zatrzymano 219 
dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów oraz 435 
dowodów rejestracyjnych w związku ze  stwierdzeniem faktu, że pojazd nie został 
poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie 
został wyznaczony prawidłowo. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Prokurator Rejonowy w Olecku oraz 
Prokurator Okręgowy w Olsztynie poinformowali, że w latach 2014-2016 (koniec 
lutego) nie prowadzono postępowań karnych w sprawach dotyczących 
poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, potwierdzenia badań pojazdów przez 
osoby nieuprawnione, posługiwania się fałszywymi pieczęciami SKP lub diagnosty  
i innych czynów niedozwolonych związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu 
drogowego. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie (dalej: WITD”), który  
w badanym okresie zatrzymał 12 dowodów rejestracyjnych, poinformował, że nie 
dysponuje danymi statystycznymi dotyczących, które SKP jako ostatnie 
przeprowadziły badania techniczne danego pojazdu, gdyż na etapie zatrzymywania 
dowodu jak i przesyłania go do właściwego organu, WITD nie gromadzi takich 
danych. WITD poinformował, że nie stwierdzono, żeby dowody rejestracyjne zostały 
zatrzymane w krótkim okresie od wykonania przeglądu w SKP. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku podał, że ilość urządzeń objętych 
prawną kontrolą metrologiczną w latach 2014-2015, w tym analizatorów spalin 
samochodowych, dla powiatu gołdapskiego wyniosła ogółem 14, ale zastrzegł, że 
część urządzeń mogła  zostać zalegalizowana w innych laboratoriach. 

(dowód: akta kontroli str. 311-313,345-352) 

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.  
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5. Przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania nadzoru 
nad SKP. 

5.1. W okresie objętym kontrolą zadania Starostwa w zakresie  sprawowania nadzoru 
nad SKP zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Starostwa16 (dalej: 
„Regulamin organizacyjny”) oraz zarządzeniu Starosty17 i przypisane  Wydziałowi 
Komunikacji i Transportu. Do zadań Wydziału należało m.in. prowadzenie rejestru 
przedsiębiorców prowadzących SKP i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis 
do rejestru, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących SKP, 
wydawanie lub cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych 
oraz sprawowanie nadzoru nad SKP. 

Procedura przeprowadzania kontroli zewnętrznych została określona w rozdziale 9 
Statutu Powiatu Gołdapskiego - Regulamin powiatowego systemu kontroli. 
Określono w nim m.in. zasady organizacji kontroli, w tym prowadzenie kontroli 
zewnętrznych i zasady postępowania kontrolnego. 

W Wydziale Komunikacji zatrudnionych było łącznie czterech pracowników. Zadania 
objęte kontrolą wykonuje bezpośrednio Naczelnik WK. Zostały one ujęte w zakresie 
jej obowiązków. Naczelnik posiada wykształcenie wyższe administracyjne.  
W badanym zakresie odbyła dwa szkolenia: dwudniowe w 2008 r. – badanie 
techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów oraz czterodniowe 
w 2010 r. – realizacja uprawnień nadzorczych starostów wobec SKP. 

 (dowód: akta kontroli str. 353-391) 

W ocenie NIK Starosta powinien zapewnić Naczelnik WK udział w szkoleniach 
poszerzających wiedzę niezbędną do wykonywania powierzonych jej obowiązków  
w badanym zakresie w związku z licznymi zmianami w uprd. 

Naczelnik WK wyjaśniła, że wprawdzie ostatnie szkolenie z badanego zakresu 
odbyła w 2010 r., ale na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę z zakresu nadzoru nad 
SKP, m.in. poprzez śledzenie zmian prawnych oraz uczestnictwo w naradach 
naczelników wydziałów komunikacji.  

(dowód: akta kontroli str. 398-399) 

5.2. Wydział Komunikacji oprócz przeprowadzonych w latach 2014-2015 (czterech  
w każdym roku) kontroli w SKP przeprowadził również:  

− sześć kontroli  (po trzy w 2014 r. i 2015 r.) w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, 

− 22 kontrole przedsiębiorców (w tym 15 w 2014 r. i siedem w 2015 r.)  
w zakresie wykonywania transportu drogowego (licencje, zezwolenia, 
zaświadczenia). 

Powyższe kontrole przeprowadzała Naczelnik WK. 
(dowód: akta kontroli str. 392-395) 

5.3. W latach 2014 - 2016 (do 11 lutego), poza bieżącym nadzorem, nie 
przeprowadzono kontroli wewnętrznych (audytów) w zakresie dopuszczania 
pojazdów do ruchu drogowego. 

Prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów oraz 
realizacji przez nich wniosków pokontrolnych, zgodnie z Regulaminem 
organizacyjnym, należały do Sekretarza Powiatu (dalej: „Sekretarz”). 

                                                      
16 Załącznik do uchwały Nr VII/41/2011 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2011 r., zmieniony uchwałami Rady 
Powiatu: Nr XXIX/192/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., Nr XXXII/211/2013 z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 
1,2 i 3 do uchwały Rady Powiatu nr VI/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. 
17 Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska 
Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 
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Sekretarz, pełniący funkcję od 10 lipca 2015 r.,  wyjaśnił, że z bieżącego nadzoru 
wynika, że Wydział Komunikacji pracuje prawidłowo i dlatego kontrola, w zakresie 
objętym kontrolą NIK, przeprowadzona będzie w terminie późniejszym. 

 (dowód: akta kontroli str. 355-356,396) 

5.4. Naczelnik WK w związku z takim samym nazwiskiem jak właściciel NGO/001/P 
złożyła oświadczenie, że nie łączy ich żadne pokrewieństwo. 

(dowód: akta kontroli str. 397) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w zbadanym 
zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18, wnosi o: 

1. Egzekwowanie od przedsiębiorców przedkładania kompletnych wniosków o wpis 
do rejestru przedsiębiorców. 

2. Wpisywanie w zaświadczeniach potwierdzających wpis przedsiębiorcy do 
rejestru symboli rodzaju pojazdów, do których badań ma uprawnienia SKP. 

3. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku w pełnym zakresie kontroli SKP oraz 
egzekwowanie od diagnostów przeprowadzania badan technicznych pojazdów 
zgodnie z określonym w prawie zakresem i sposobem wykonywania.   

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

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. 

Olsztyn, dnia       maja 2016 r. 

                  Kontroler Najwyższa Izba Kontroli  
                Henryk Dykty Delegatura w Olsztynie 

główny specjalista kontroli państwowej Dyrektor 
  

 

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

 

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

podpis podpis 

 
 

                                                      
18 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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