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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 Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98798 z dnia 05.02.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1  
(zwane dalej „Starostwem”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Henryk Niedziółka, Starosta Kętrzyński (zwany dalej „Starostą”) od dnia 
12.12.2014 r., poprzednio stanowisko to zajmował Tadeusz Mordasiewicz (w okresie 
od 27.11.2010 r. do 11.12.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5)  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Ocenę tę uzasadnia: 

- nierzetelne prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów2, 

- nadanie uprawnień dwóm diagnostom, pomimo niespełnienia przez nich wymogów 
ustawowych określonych w art. 84 ust. 2ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

- niezapewnienie przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli trzech SKP. 

- nieopracowanie mechanizmów kontroli, które uniemożliwiłyby funkcjonowanie 
dwóch SKP nie posiadających ważnych decyzji dyrektora Transporowego Dozoru 
Technicznego o poświadczeniu zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, a 
także dopuszczenie do ruchu przez jedną SKP trzech pojazdów, pomimo braku 
uprawnień w tym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

A. Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru 

1.1. – 1.2. Spośród sześciu przedsiębiorców prowadzących w latach 2014-2015 
działalność w zkresie wykonywania badań technicznych pojazdów i zarejstrowanych 
w Powiecie Kętrzyńskim, trzech złożyło wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców 
powadzących SKP po wejściu w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej3, a mianowicie:  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dalej: SKP. 
3 Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. (dalej: przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej). 
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− 15.03.2007 r. – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego „Bigpartner” 
w Reszlu (dalej: PH-U „Bigpartner”), 

− 07.02.2011 r. – właściciel Agencji Handlowo–Produkcyjnej „Magra” w Kętrzynie 
(dalej: AH-U „Magra”), 

− 28.05.2015 r. – współwłaściciel Firmy Ogólnobudowlana „Mikobud” s.c.  
w Podlechach (dalej: FO „Mikobud”). 

Złożone 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 pojazdów4 oraz dołączono do nich właściwe oświadczenia 
i poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydane przez 
Dyrektora TDT. 

Treść załączonych do wniosków oświadczeń była zgodna i zawierała wszystkie 
dane określone w art. 83a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym5 oraz zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione. 
Dokonano pozytywnej weryfikacji złożonych oświadczeń dotyczącej ich podpisania 
przez osoby uprawnione, poprzez okazanie dowodu osobistego oraz wgląd  
do Centalnej Ewidenckji Informacji Działalności Gospodarczej.  

Zaświadczenia o wpisie do rejestru wydane zostały przez Starostę w terminie nie 
przekraczającym pięciu dni od dnia złożenia wniosku, tj. odpowiednio: 20.03.2007 r., 
07.02.2011 r. oraz 29.05.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 6-11) 

B. Wpis do rejestru 
 

1.3. Z rejestru przedsiębiorców powadzących SKP na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 
wynika, że nie zostały do niego wpisane podmioty nie posiadające statusu 
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej6 (zwanej dalej „ustawą o SDG”). 

(dowód: akta kontroli str.12-13) 

1.4. Wpisy do rejestru ww. trzech przedsiębiorców prowadzących SKP zostały 
dokonane na podstawie złożonych przez nich wniosków i dołączonych do nich 
oświadczeń i poświadczeń Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, 
z 08.03.2007 r. wydanego dla PH-U „ Bigpartner”, 26.01.2011 r. dla AH-U „Magra” 
oraz z 20.05.2014 r. dla FO „Mikobud”.  

(dowód: akta kontroli str.10-13) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Starosta nie wdrożył procedur dotyczących 
uniemożliwienia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców w przypadkach, 
o których mowa w art. 68 ustwy o SDG.  
W wyjaśnieniach Starosta podał, że nie było takiej potrzeby, ponieważ w okresie 
ostatnich 10 lat wpisano do rejestru zaledwie trzy SKP, a w przypadku wydania 
prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wpisem, bądź wykreślonia z terenu kraju przedsiębiorcy  
z rejestru działalności regulowanej, Starostwo jest informowane o tych faktach na 
bieżąco przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. 

(dowód: akta kontroli str.14-17) 

1.6. Podczas wpisu do rejestru analizowano miejsce prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorcę prowadzącego SKP. Analiza danych dotyczących SKP 

                                                      
4 Dz. U. Nr 223, poz. 2264. 
5 Dz.U. z 2012 r., poz.1137 ze zm. 
6 Dz.U. z 2015 r., poz.584 ze zm. 
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funkcjonujących w latach 2014-2015 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, 
wyszukanych za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Google Chrome 
wykazała, że na terenie Powiatu Kętrzyńskiego nie prowadziły działalności SKP 
wpisane do rejestru przez starostę innego powiatu.   

(dowód: akta kontroli str.18) 

1.7. Starosta dokonał trzech wpisów do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu 
kompletnego wniosku. 

(dowód: akta kontroli str.12-13) 

C. Rzetelność prowadzenia akt rejestracyjnych 

1.8. W okresie objętym kontrolą akta rejestrowe były prowadzone rzetelnie 
i zawierały wszystkie wymagane dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Rejestr 
przedsiębiorców prowadzących SKP zawierał ogółem 21 wpisów, z tego m.in.:  

− cztery dotyczyły przedsiębiorców, krórzy wpisani zostali do niego z urzędu, 
zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, 

− trzy dotyczyły nowo wpisanych SKP,  

− 11 dotyczyło aktualizacji danych, związanych m.in. z ze zmianą nazwy, 
siedziby i diagnostów. 

Wpisy zawierały m.in. numer kolejny wpisu, datę złożenia wniosku, numer  
w rejestrze przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (o ile taki numer przedsiębiorca 
posiadał), numer identyfikacji podatkowe NIP, datę wpisu, nazwę firmy 
przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, nr i adres SKP, 
imię i nazwisko zatrudnionego diagnosty(ów), nr uprawnień diagnosty(ów).  

Analiza akt dotyczących sześciu SKP, działających na terenie Powiatu 
Kętrzyńskiego w latach 2007 – 2015 wykazała m.in., że:  

� Numery uprawnień diagnostów wykazanych w rejestrze były zgodne  
z numerami uprawnień zawartych w decyzjach Starosty o nadaniu  
im uprawnień. 

� Zakres uprawnień diagnostów wpisany do rejestru nie był mniejszy niż 
uprawnienia SKP zatrudniającej te osoby.  

� Akta sprawy zawierały m.in.: wnioski o wpis i oświadczenia przedsiębiorców, 
aktualne decyzje Dyrektora TDT, aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru, 
protokoły kontroli, wydane decyzje w sprawie rozszerzenia uprawnień 
diagnostów, zaktualizowane dane dotyczące składu osobowego diagnostów 
zatrudnionych w stacji, informacje przedsiębiorców o zmianie nazwy i siedziby. 

� Spośród sześciu SKP, dwie działały jako stacje okręgowe (Arriva Bus Polska  
sp. z o.o. w Toruniu Oddział w Kętrzynie oraz P.U.P.H „Dabo” Bogdan Wójcik  
w Kętrzynie). Jedna SKP – Gospodarstwo pomocnicze Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Kętrzynie zostało wykreślone z rejestru z dniem 31.12.2009 r., 
a trzy stacje (PH-U „Bigpartner” A,B/ce(h), AH-U „Magra” A,B,T,E/c,d,e 
i FO „Mikobud” A,B,T,E) funkcjonowały jako stacje podstawowe. 

(dowód: akta kontroli str.19-49) 

1.9. W związku z upływem z dniem 31.12.2015 r. możliwości wykonywania 
niektórych badań z zakresu okręgowej SKP przez jedną podstawową SKP z terenu 
powiatu kętrzyńskiego, uaktualniono dokumentacje rejestrową oraz zapisy  
w rejestrze przedsiębiorców prowadzących SKP7. 

(dowód: akta kontroli str.27-49) 

                                                      
7 SKP uzyskała nowe poświadczenie TDT. 
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Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów prowadzony był 
nierzetelnie, ponieważ: 

� W okresie od 07.12.2004 r. do 23.02.2016 r. 11 wpisów nie zawierało informacji 
o dacie odbioru zaświadczenia, 

� W dwóch przypadkach zmianę diagnosty wpisano do rejestru dopiero  
w trakcie kontroli NIK (23.02.2016 r., tj. po ponad czterech latach i siedmiu 
miesiącach licząc od daty wniesienia wniosku (06.07.2011 r.) przez PH-U  
„Bigpartner” oraz po czterech latach i ośmiu miesiącach (30.05.2011 r.) przez 
AH-U „Magra”. 

� W jednym przypadku zmianę siedziby wpisano do rejestru dopiero  
w trakcie kontroli NIK (23.02.2016 r., tj. po ponad roku i dwóch miesiącach od 
powzięcia informacji (27.11.2014 r.) 8. 

� W czterech przypadkach nie wpisano adresu przedsiębiorcy. 

� W okresie od 09.03.2012 r. do 15.12.2015 r. wpisano w nim dane osobowe 
czterech diagnostów9, które powinny zostać zamieszczone w Rejestrze 
diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz 
nadawania uprawnień.  

� W okresie od 07.12.2004 r. do 22.08.2012 r. w dziewięciu przypadkach nie 
wpisano zakresu badań. 

(dowód: akta kontroli str.50) 

NIK zwraca uwagę, że rejestr SKP jest dokumentem jawnym i dostępnym 
publicznie, o czym stanowi przepis art. 66 ust. 1 ustawy o SDG, którego 
prowadzenie jest zadaniem wykonywanym jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej (art. 76 ww. ustawy). Zawiera on informacje istotne dla osób 
trzecich, mających interes prawny w zapoznaniu się z jego zapisami. Z tego tytułu 
dokument ten powinien być prowadzony starannie i zawierać czytelne oraz aktualne 
zapisy, z uwzględnieniem dat wprowadzanych zmian i ich obowiązywania”. 

W okresie objętym kontrolą Naczelnikiem Wydziału był Pan Roman Chodara10   
(od 01.03.2015 r.), poprzednio stanowisko to zajmował od 01.10.2010 r.  
Pan Henryk Wiktorko11. Według zakresów czynności z dnia obecnego i byłego 
Naczelnika wynika, że do ich obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad 
stacjami kontroli pojazdów. 

W wyjaśnieniach obecny Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, podał,  
że w dniu 23.02.2016 r. postanowił uporządkować rejestr. Nie potrafił wskazać 
przyczyn, dlaczego nie wpisano w nim dwóch informacji o dacie odbioru 
zaświadczenia. Również były Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu nie 
potrafił podać przyczyn nierzetelnego prowadzenie rejestru. 

W wyjaśnienich Starosta, w ramach sprawowanego nadzoru, zobowiązał się  
zorganizować w najbliższym czasie naradę z pracownikami Wydziału Komunikacji 
i Transportu, w celu omówienia wskazanych wyżej przypadków wskazujących na 
nierzetelne prowadzenie rejestru, aby wyeliminować w przyszłości możliwość ich 
ponownego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str.15-17, 51-64) 

 

                                                      
8 W dniu 27.11.2014 r, wpłynęło kolejne poświadczenie z Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie  
z datą ważności do 25.11.2019 r., z którego wynikała zmiana siedziby przedsiębiorcy. 
9 Arkadiusza B., Krzysztofa S., Edwarda T., Wojciecha B. 
10 Dalej: obecny Naczelnik. 
11 Dalej: były Naczelnik, pracujący od 01.03.2015 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu na stanowisku 
inspektora. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 



 

6 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Podstawą przyjęcia negatywnej oceny było nierzetelne 
prowadzenie Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, 
który nie odzwierciedlał rzeczywistego stanu faktycznego wynikającego 
z dokumentacji rejestrowej. 

2. Postępowanie w sprawach wydawania uprawnień do wykonywania badań 
technicznych pojazdów  

A. Rozpatrywanie wniosków o wydanie uprawnień 

2.1.– 2.2. W Starostwie nie był prowadzony rejestr wszystkich wydanych decyzji 
administracyjnych przez Starostę. Wydane dla diagnostów uprawnienia 
odnotowywane były w rejestrze wydanych uprawnień dla diagnostów, prowadzonym 
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa w formie elektonicznej.  
Rejestr ten zawierał 18 wpisów z okresu 07.12.2004 r.-16.02.2015 r., obejmujących 
następujące dane: liczba porządkowa, datę nadania uprawnień, imię i nazwisko, 
numer i zakres uprawnień oraz miejsce zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str.65) 

W złożonych wyjaśnieniach obecny Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Starostwie poinformował, że w Starostwie wszystkie przypadki 
dotyczące wydania, rozszerzenia, cofnięcia lub odmowy wydania uprawnień 
diagnostów są rejestrowane w przypisanej teczce spraw dla danego roku 
kalendarzowego. Akta konkretnej sprawy są rejestrowane w spisie spraw pod 
symbolem klasyfikacyjnym 5422 i hasłem klasyfikacyjnym: „wydawanie i cofanie 
uprawnień dla diagnostów” (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych12. 

(dowód: akta kontroli str.52-54) 

W okresie objętym kontrolą w Starostwie wydano uprawnienia do wykonywania 
badań technicznych pojazdów jednej osobie. Decyzję z 16.12.2015 r. w tej sprawie, 
dotyczącą wydania uprawnień nr NKE/D/0017 Wojciechowi B. podpisał, posiadający 
upoważnienie Starosty, obecny Naczelnik. Według stanu na dzień 31.03.2016 r. ww. 
diagnosta pozostawał bez zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str.67-82) 

2.3. Odnośnie sposobu sprawowania nadzoru przez Starostę nad pracownikami 
posiadającymi upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z jego 
upważnienia, Starosta wyjaśnił, że w Starostwie przyjęta jest praktyka, że osoby 
wydające z jego upoważnienia decyzje administracyjne na bieżąco informują go 
o prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Zwrócił uwagę, że funkcję 
Starosty sprawuje od 12.12.2014 r. i w tym czasie wpłynął zaledwie jeden wniosek  
o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. 
Natomiast od tego czasu nie były prowadzone postępowania administracyjne 
dotyczące cofnięcia, odmowy lub rozszerzenia uprawnień diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str.15-17) 

2.4. – 2.6. Według stanu na dzień 31.03.2016 r., spośdród 17 diagnostów wpisanych 
do „Rejestru uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz 
nadanych uprawnień”13 zatrudnionych było 11 z nich. Diagności wpisani  
do rejestru nabywali uprawnienia w następujących okresach: 

                                                      
12Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67. 
13 Dalej: rejestr. 
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- przed 01.01.1999 r. – uprawnienia pięciu diagnostom wydał właściwy 
Wojewoda14, 

- od 01.01.1999 r. do 20.08.2004 r. – uprawnienia siedmiu diagnostom wydał 
właściwy Starosta15,  

- od 21.08.2004 r. uprawnienia pięciu diagnostom wydał właściwy Starosta16.  
 (dowód: akta kontroli str.83) 

Analiza akt pięciu diagnostów, którym Starosta wydał uprawnienia w okresie  
od 28.06.2010 r. do 16.02.2015 r., tj. po wejściu w życie ustawy przepisy 
wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej (od 21.08.2004 r.), wykazała 
m.in., że: 

- złożono pięć wniosków o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań 
technicznych pojazdów, opracowanych na drukach WKT.5422,  

- do pięciu wniosków załączono, stosownie do druku WKT.5422, pięć kopii 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (średnie) 
oraz pięć kopii dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej 
(od ponad 2 do ponad 10 lat), po uprzednim okazaniu oryginałów dokumentów. 

- do wniosków załączono również  łącznie 26 kopii dokumentów potwierdzających 
posiadanie przez kandydatów na diagnostów kwalifikacji (od 17.10.2009 r do 
18.02.2015 r.), 

- nie zachodziły przypadki zmiany uprawnień,  

- zakres wydanych uprawnień przez Starostę był zgodny z zakresem odbytych 
szkoleń, a następnie zakresem uprawnień poddanych ocenie podczas egzaminu 
kwalifikacyjnego, 

- diagności pozostawali pod jednym przypisanym im numerem, 

- w zatrudnieniu pozostawało trzech diagnostów. 
 (dowód: akta kontroli str.84-87) 

2.7. Starosta wyjaśnił, że za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie, do Starostwa wpływają informacje o wydaniu, 
uzupełnieniu lub cofnięciu uprawnień diagnostom, które są umieszczane w sposób 
chronologiczny w aktach danego roku, dotyczących wydawania i cofania uprawnień 
diagnostów. Wyjaśnił, że w tracie jego urzędowania nie wpłynęła do Starostwa taka 
informacja. Podał, że dane uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego są kompletne i jego 
zdaniem nie ma sensu ich dublować, zwracając się do innych instytucji i urzędów  
w celu otrzymania tych samych danych.  

 (dowód: akta kontroli str.15-17) 

� W dniu 10.02.2012 r. były Starosta wydał [...]17, pomimo iż średnie wykształcenie 
techniczne o specjalności samochodowej (technik pojazdów samochodowych) 
uzyskał on w dniu 27.08.2010 r. (po ukończeniu Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, w dwuletnim cyklu 
nauczania),  

                                                      
14 Jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiadała wymagane wykształcenie techniczne i praktykę oraz 
odbyła szkolenie zakończone egzaminem z pozytywnym wynikiem. 
15 Jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiadała wymagane wykształcenie techniczne i praktykę oraz 
odbyła szkolenie zakończone egzaminem z pozytywnym wynikiem. 
16 Jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę,  
odbyła wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny. 
. 
 
17 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 
922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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a udokumentowane cztery lata praktyki w warsztacie naprawy pojazdów na 
stanowisku naprawy – mechanik pojazdów samochodowych, odbył w okresie  
od 01.03.2006 r. do 30.06.2010 r., tj. równolegle z okresem nauczania.  

� W dniu 16.12.2015 r. obecny Naczelnik, działając z upoważnienia Starosty, 
wydał [...]18, pomimo iż średnie wykształcenie techniczne o specjalności 
niesamochodowej (technik mechanizacji rolnictwa) uzyskał on w dniu 01.06.2001 
r. (po ukończeniu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Karolewie), a  udokumentowane dwa lata praktyki w warsztacie naprawy 
pojazdów na stanowisku – naprawy pojazdów samochodowych, odbył w okresie 
od 01.09.1999 r. do 01.09.2001 r.,  
tj. równolegle z okresem nauczania. 

Było to niezgodne z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawa o ruchu 
drogowym19 oraz w zw. z obowiązującym wówczas §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań  
w stosunku do diagnostów20, co w swoim orzecznictwie potwierdzał Wojewódzki 
Sądy Administracyjny – m.in. WSA w Krakowie z dnia 25.09.2007 r. III SA/Kr 408/07 
oraz WSA w Warszawie z dnia 08.08.2014 r. Według tych orzeczeń wymagana 
praktyka musi rozpocząć się dopiero po zdobyciu stosownego wykształcenia. 

(dowód: akta kontroli str.88-96) 

W wyjaśnieniach obecny Naczelnik Wydziału Transportu i Komunikacji podał, że nie 
znał orzecznictwa WSA w tym zakresie i był przekonany, że wystarczające jest 
spełnienie wymogów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

W wyjaśnieniach Starosta zobowiązał się, w ramach sprawowanego nadzoru,  
do  zorganizowania w najbliższym czasie narady z pracownikami Wydziału 
Komunikacji i Transportu, w celu omówienia wskazanych wyżej nieprawidłowości, 
aby wyeliminować w przyszłości możliwość ich ponownego wystąpienia.  
Ponadto wyjaśnił, że zostanie wszczęte postępowanie w celu cofnięcia uprawnień 
wskazanych wyżej diagnostom, w zakresie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji 
administracyjnych wydanych z naruszeniem prawa. 

(dowód: akta kontroli str.52-54, 97-100) 

Do dnia 20.04.2016 r. ww. diagności nie byli zatrudnieni w żadnej SKP.                                                                                                                             
(dowód: akta kontroli str.83) 

2.8. W informacji pobranej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK,  
zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Policji 
Powiatowej w Kętrzynie (dalej: „KPP”) poinformował m.in. że funkcjonariusze KPP 
podczas kontroli drogowych mają możliwość sprawdzenia, poprzez system CEP, 
ostatniego terminu badania technicznego oraz numer SKP. Od stycznia 2014 r. 
funkcjonariusze KPP nie stwierdzili podczas kontroli drogowych pojazdów 
przypadków sfałszowania potwierdzenia wykonania przeglądu technicznego. 

(dowód: akta kontroli str.101-103 ) 

2.9. Analizowani diagności pozostawali pod jednym przypisanym im numerem 
uprawnień. 

(dowód: akta kontroli str.83) 

                                                      
18 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 
922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. 
19 Obowiązujący na dzień wydania uprawnień A.B. j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. Oraz na dzień 
wydania uprawnień W.B. j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, dalej: Prawo o ruchu drogowym.. 
20 Dz. U. Nr 246, poz. 2469 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku  
do diagnostów. 

Opis stanu  
faktycznego 



 

9 

B. Cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych 

2.10. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki cofnięcia przez Starostę 
uprawnień do wykonywania badań technicznych dla diagnostów zatrudnionych 
w SKP z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.  

(dowód: akta kontroli str.83) 
 

2.11. Z informacji pobranej z Prokratury Okręgowej w Olsztynie oraz Rejonowej  
w Kętrzynie w sprawie liczby prowadzonych od stycznia 2014 r. postępowań 
karnych związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego, Prokurator 
Okręgowy oraz Rejonowy poinformowali, że Prokuratura nie przeprowadziła takich 
postępowań. W związku z powyższym Starorostwo nie otrzymało żadnych 
dokumentów w ww. sprawach od właściwych organów. 

(dowód: akta kontroli str.104-108) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Podstawą przyjęcia negatywnej oceny było wydanie 
uprawnień dwóm diagnostom pomimo, iż nie spełniali oni wymogów określonych 
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi  
w SKP 

A. Planowanie kontroli 

3.1. W latach 2013 – 2015 w Starostwie zaplanowano i przeprowadzono  
16 kontroli SKP, a mianowicie: 

− w 2013 r. – pięć kontroli (cztery w kwietniu i jedną w maju), 

− w 2014 r. – pięć kontroli (trzy w kwietniu i dwie w maju), 

− w 2015 r. – sześć kontroli (dwie w marcu,  trzy w kwietniu i jedną w maju). 

Kontrole przeprowadzane były na podstawie trzech porozumień pomiędzy Starostą, 
a Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie21, w oparciu  
o harmonogramy kontroli. 

(dowód: akta kontroli str.109-121) 

3.2. – 3.4.  W przypadku trzech SKP wskazanych w pkt 1.1. – 1.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, dwie kontrole przeprowadzone zostały w terminie 
jednego roku licząc od dnia wpisania tych SKP do rejestru (140 dni – AH-P „Magra”  

i 344 dni – F.O. „Mikobud”). W jednym przypadku w  terminie jednego roku i 214 dni  
(PH-U „Bigpartner”). W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a protokół 
kontroli był tożsamy z protokołami kontroli z lat 2014 – 2015, które omówine zostały 
w części „B” niniejszego obszaru kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str.122-125) 

1. Spośród ww. 16 kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2015 w SKP,  
w trzech przypadkach (w 2014 r.) odstęp czasu pomiędzy kolejnymi kontrolami 
wynosił więcej niż jeden rok i został przekroczony po sześć dni22, co było niezgodne 
z art. 83b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  
wg którego kontrole przeprowadza się co najmniej raz w roku. 

 (dowód: akta kontroli str.126) 

 

                                                      
21 Dalej: TDT, Z dnia 05.02.2013 r., 27.01.2014 r., 18.12.2014 r. 
22 P.U.P.H „Dabo” Bogdan Wójcik w Kętrzynie (23.04.2013 r. i 29.04.2014 r.), P.H.U. „Bigpartner”.   
(30.04.2013 r. i 06.05.2014 r., AH-P „Magra” (07.05.2013 r. i 13.05.2013 r.). 

Ocena cząstkowa 

 Opis stanu 
faktycznego 
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W wyjaśnieniach były Naczelnik podał, że przy planowaniu kontroli wspólnie  
z TDT nie zrócono uwagi na 6-dniowe opóźnienie.  

(dowód: akta kontroli str.55-56) 

W Starostwie nie opracowano mechanizmów kontrolnych umożliwiających bieżące 
monitorowanie ważności decyzji dyrektora TDT, w oparciu o które prowadzono SKP.  

(dowód: akta kontroli str.127) 

2. W wyniku nieopracowania mechanizmów kontrolnych przez Starostwo, dwie SKP 
okresowo nie posiadały ważnych decyzji Dyrektora TDT poświadczających 
posiadanie przez nie wyposażenia i warunków lokalowych zgodnych z wymaganiami 
odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań. Dotyczyło to SKP  
nr NKE/007/P (AH-P „Magra”) – w okresie od 27.01.2016 r. do 08.02.2016 r.  
i NKE/005/P (P.H.U. „Bigpartner”) – w dniu 24.11.2014 r. Pomimo braku tych 
decyzji, w 55 przypadkach diagności przeprowadzali badania techniczne pojazdów –  
w NKE/007/P –  48 badań, a w NKE/005/P – 7 badań.  

Było to niezgodne z art. 83 ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wg którego SKP 
może prowadzić przedsiębiorca, który m.in. posiada poświadczenie zgodności 
wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu 
przeprowadzanych badań wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
SKP.  

(dowód: akta kontroli str.126) 

W wyjaśnieniach Starosta podał, że nie monitorowano ważności decyzji Dyrektora 
TDT oraz nie opracowano procedury zapobiegającej przeprowadzaniu badań 
technicznych po upływie ważności decyzji, a w przypadku dalszego 
przeprowadzenia badań, wydania natychmiatowej decyzji o zakazie prowadzenia 
SKP ze względu na rażące naruszenie warunków wykonywania działalności 
gospodarczej (w zakresie prowadzenia SKP). Zobowiązał się jednocześnie  
do opracowania trybu postępowania w najbliższym czasie. 

(dowód: akta kontroli str. 97-100) 

NIK zwraca jednocześnie uwagę, że z informacji udzielonej przez Dyrektora TDT    
wynika, że oba wnioski o wydanie decyzji wpłynęły do TDT z wyprzedzeniem  
19-dniowym. 

(dowód: akta kontroli str.128-129) 

3.5. We wszystkich przypadkach o przeprowadzonych kontrolach przedsiębiorcy 
powiadamiani byli w terminie 7 dni. 

(dowód: akta kontroli str.130-131) 

B. Dokumentowanie czynności kontrolnych, kontrola prawidłowości 
prowadzenia wymaganej dokumentacji i wykonywania badań technicznych 
pojazdów 

3.6. Protokoły i załączniki z trzech pierwszych kontroli po wpisaniu SKP do 
Rejestru23, 11 kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2015 oraz trzech kontroli 
przeprowadzonych w 2016 r. (w trakcie niniejszej kontroli NIK), przeprowadzonych 
przez TDT przy udziale poprzedniego i obecnego Naczelnika ze strony Starostwa, 
zawierały m.in. oznaczenie i adres skontrolowanych SKP oraz następujące 
informacje z przeprowadzonych kontroli: 

1. Podstawę przeprowadzenia kontroli 

2. Skład zespołu kontrolnego 

3. Osoby uczestniczące i składające wyjaśnienia w trakcie kontroli 

                                                      
23 SKP PH-U „Bigpartner”(2008 r.), AH-U „Magra” (2011 r.), FO „Mikobud” (2015 r.) – pierwsza kontrola była 
jednocześnie w ramach analizowanych 11 kontroli. 
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4. Zakres kontroli, wynikający z art. 83b ust. 2 ww. ustawy, tj.: 

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

b. prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, 

c. prawidłowość pobierania opłat w ramach wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 

d. prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym 
sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi 
czynnościami, 

e. zatrudnienie diagnostów – zgodność z zakresem prowadzonych badań. 

5. Przyrządy pomiarowe 

6. Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydane 
w drodze Decyzji Dyrektora TDT. 

7. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia technologicznego.  

8. Zestawienie wyposażenia kontrolno-pomiarowego, które zostało skontrolowane  
z wyszczególnioną nazwą producenta, typem przyrządu, nr fabrycznym i 
rokiem produkcji, potwierdzeniem sprawności (w tym w karcie OKE), 
potwierdzeniem zgodności z wymaganiami (ozn. CE), nr certyfikatu jednostki 
akredytowanej  
i data ważności certyfikatu, informacji czy aparatura jest zalegalizowana. 

9. Uprawnionych diagnostów zatrudnionych w stacji. 

10. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych – dane dot. 
wykonanych w trakcie kontroli badań technicznych pojazdów. 

11. Ustalenia końcowe. 

- w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 83 ust. 3 Prawa o ruchu 
drogowym, 

- w zakresie wymagań określonych dla stanowiska kontrolno – pomiarowego 
oraz warunków lokalowych, 

- prawidłowość prowadzenia dokumentacji, 

- spełnianie warunków w zakresie ewidencji badań technicznych. 

12. Uwagi i zalecenia pokontrolne. 
 (dowód: akta kontroli str.122-125, 130-146) 

C. Kontrola zgodności stacji z wymaganiami. 

3.7. – 3.9. Podczas wskazanych wyżej kontroli SKP sprawdzano: 

- wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe, 

- ważne poświadczenia zgodności, 

- czy zatrudniano uprawnionych diagnostów, 

- zgodność uprawnień diagnostów z zakresem badań, do jakich uprawniona  
była SKP, 

- czy wyposażenie kontrolno – pomiarowe znajdujące się na terenie SKP było 
zgodne z poświadczeniem, 

- czy nastąpiła zmiana stanu faktycznego na podstawie którego wydana została 
decyzja poświadczająca, 

- czy były ważne świadectwa legalizacji urządzeń, 

- czy prawidłowo prowadzono karty kontroli eksploatacyjnej wyposażenia 
kontrolno – pomiarowego, 

- protokoły urządzeń podlegających okresowym badaniom, 
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- dokumenty okresowych kontroli, 

- instrukcje obsługi urządzeń, 

- wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego, 

- czy w widocznym miejscu umieszczano wykaz diagnostów, 

- wykaz czynności kontrolnych, 

- metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu, 

- tabelę opłat, 

- kopie zaświadczenia o wpisie do rejestru, 

- czy diagności posiadają identyfikatory, 

- czy badania wykonywali zatrudnieni diagności. 
 (dowód: akta kontroli str.122-125, 130-146) 

1. Podczas trzech pierwszych kontroli po wpisaniu SKP do Rejestru oraz 11 kontroli 
przeprowadzonych w latach 2014-2015 nie sprawdzano czy: 

- siedziba i miejsce zamieszkania przedsiębiorcy znajdowały się na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej – podczas 10 kontroli, 

- w stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji lub czy nie ogłoszono 
upadłości – 8 kontroli 

- przedsiębiorca nie został skazany za przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom  
– 2 kontrole. 

(dowód: akta kontroli str.122, 132) 

W wyjaśnieniach były i obecny Naczelnik nie potrafili podać przyczyn nie 
sprawdzania w trakcie tych kontroli we wszystkich przypadkach siedziby i miejsca 
zamieszkania oraz czy nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości. 

(dowód: akta kontroli str.52-56) 

2. W wyniku nieopracowania mechanizmów kontrolnych przez Starostwo, podczas 
kontroli SKP PH-U „Bigpartner” oraz  SKP AH-U „Magra” przeprowadzonych przez 
TDT, w dniach odpowiednio 31.03.2016 r. oraz 18.04.2016 r. 24, ustalono, że: 

� [...]25 z SKP AH-U „Magra”, przeprowadził trzy badania techniczne w zakresie 
zmian konstrukcyjnych pojazdów, tj. w dniu:  

- 21.12.2011 r. dotyczące pojazdu marki Hyundai o nr rej NKE11EF 
 (VIN: KMZKL17CP1U390484), 

- 20.09.2012 r. dotyczące pojazdu marki Mercedes – Benz  o nr rej NKE50TU 
(VIN: WDB2200251A413637), 

- 05.11.2012 r. dotyczące pojazdu marki Mercedes – Benz 180 o nr rej 
NKE06US (VIN: VSA63809413362532), 

pomimo, iż z decyzji nr TDT-P-467/11 z dnia 26.01.2011 r. wynika,  
że SKP PH-U „Bigpartner” nie miała uprawnień do przeprowadzanie tego typu 
badań. 

� [...]26 z SKP PH-U „Bigpartner”, przeprowadził dwa badania techniczne w 
zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdów, tj. w dniu:  

                                                      
24 Na mocy porozumienia z dnia 18.01.2016 r. zawartego pomiędzy Starostą Kętrzyńskim, a dyrektorem TDT. 
25 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 
922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- 23.05.2015 r. dotyczące pojazdu marki Volkswagen Transporter  
o nr rej WND 35867 (VIN: WV1ZZZ70ZVX070374), 

- 01.04.2016 r. dotyczące  pojazdu marki Nissan Primera o nr rej NKEFL41 
(VIN: SJNTCAP11U0297945), 

pomimo, iż z decyzji nr TDT-P-721/14 z dnia 25.11.2014 r. wynika,  
że SKP PH-U „Bigpartner” nie miała uprawnień do przeprowadzanie tego typu 
badań. 

(dowód: akta kontroli str.126, 127-183, 239-248) 

W wyjaśnieniach Starosta (podobnie jak w wyjaśnieniu dotyczącym wykonywania 
przez diagnostów SKP badań technicznych pojazdów, pomimo braku ważnych 
decyzji dytektora TDT) zobowiazał się, w ramach sprawowanego nadzoru,  
do  zorganizowania w najbliższym czasie narady z pracownikami Wydziału 
Komunikacji i Transportu, w celu omówienia wskazanych wyżej nieprawidłowości, 
aby wyeliminować w przyszłości możliwość ich ponownego wystąpienia.  
Ponadto wyjaśnił, że zostaną wszczęte postępowania w celu wydania decyzji  
o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów oraz 
zmierzające do skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej. 

 (dowód: akta kontroli str.97-100, 252-253) 

D. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

3.10. Podczas wskazanych w pkt. B niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontroli 
SKP sprawdzano, czy: 

- wpisy do rejestru badań pojazdów były dokonane prawidłowo i czy były 
kompletne, 

- w przypadku pojazdów zasilanych gazem lub z zainstalowanymi urządzeniami 
podlegającymi dozorowi technicznemu, czy w rejestrze zamieszczane były 
numery i daty protokołów TDT i Urzędu Dozoru Technicznego, dopuszczających 
te urządzenia do eksploatacji, 

- prawidłowo określane były przez diagnostów w rejestrach badań technicznych 
pojazdów oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu technicznym, 
rodzaje badanych pojazdów oraz ich kategorie homologacyjne, 

- poprawnie zostały wystawione zaświadczenia z wykonanych badań dotyczące: 
pojazdów zabytkowych, „SAM", ADR, autobusów dla których prędkość wynosi 
100 km/h, badań pierwszych w zakresie prawidłowości sporządzonego 
dokumentu identyfikacji pojazdu27, 

- prawidłowo wystawiane były zaświadczenia o negatywnym wyniku badań, 

- prawidłowo prowadzony był rejestr zastępczych tabliczek znamionowych  
i naniesionych numerów podwozia/ramy oraz czy poprawnie wystawione zostały 
zaświadczenia potwierdzające naniesienie numeru, 

- korekty błędnie wystawionych zaświadczeń dokonywane były zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, tj. czy rejestr elektroniczny wskazuje datę korekty, 
nr uprawnienia diagnosty, zakres zmiany, 

- prawidłowej wysokości pobierane są opłaty za przeprowadzone badania, opłaty 
ewidencyjne były prawidłowo pobierane, ewidencjonowane i przekazywane, 

- prawidłowo ustalano termin następnego badania technicznego, 

                                                                                                                                       
26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 
922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. 
27 W przypadku SKP posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu badań. 
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- wpisy w dokumentacji potwierdzane były każdorazowo pieczątką SKP  
i diagnosty, datą oraz podpisem diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str.144-183) 

3.11. Starosta w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP nie występował  
do nadzorowanych SKP o cykliczne przeyłanie rejestrow badań technicznych, które  
prowadzone były w fromie elktronicznej. 

(dowód: akta kontroli str.127) 
 

W wyjaśnieniach Starosta oraz obecny Naczelnik podał, że nie było takiej potrzeby, 
ponieważ rejestry te analizowane były podczas corocznych kontroli SKP 
prowadzonych przez TDT. 

(dowód: akta kontroli str.249, 252-253) 

 
E. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. 

3.12. – 3.14. Podczas wskazanych w pkt. B niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
kontroli SKP sprawdzano, czy: 

- sposób przeprowadzenia identyfikacji pojazdu był prawidłowy, 

- badanie techniczne rozpoczynało się od sprawdzenia i regulacji ciśnienia 
powietrza w ogumieniu, 

- analiza spalin (w silnikach benzynowych) lub pomiar zadymienia spalin  
(w silnikach z zapłonem samoczynnym) były przez diagnostę prawidłowo 
wykonywane, 

- diagności potrafią uruchomić i prawidłowo obsługiwać analizator spalin  
lub dymomierz, 

- urządzenia kontrolno – pomiarowe w jakie wyposażona była kontrolowana SKP 
były wykorzystywane do przeprowadzenia badań, 

- diagności byli w stanie przedstawić wydruki wyników badań, 

- sposób przeprowadzenia badania pojazdu, dla którego określone zostały 
dodatkowe warunki techniczne był właściwy28, 

- nie zaistniały przypadki odesłania pojazdu do naprawy bez wpisania badania  
do rejestru w sytuacji gdy w trakcie badania zostaną stwierdzone usterki, 

- sposób wykonywania badania wskazuje na poważne braki w wiedzy dotyczącej 
znajomości obowiązujących przepisów, 

- diagności wykorzystują indywidualne wyciągi spalin w trakcie przeprowadzenia 
badań, 

- ile wykonano badań z wynikiem negatywnym w stosunku do ogółu zbadanych 
pojazdów w ciągu poprzedniego roku. 

(dowód: akta kontroli str.144-183) 

W latach 2014-2015 wystąpiło 408 przypadków badań w wynikiem negatywnym 
(219 w 2014 r. i 189 w 2015 r.). Podczas analizowanych 11 kontroli zbadano  
14 pojazdów. Badań takich nie przeprowadzono podczas dwóch kontroli  
(2014 r. – SKP AH-U „Magra” oraz 2015 r. – SKP PH-U „Bigpartner”).  

(dowód: akta kontroli str.138-139) 

                                                      
28 W przypadku SKP posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu badań. 
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3.15. – 3.16. Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez TDT, podczas niniejszej 
kontroli NIK, omówiomo w pkt. B – E niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
 
F. Działania pokontrolne 

3.17. Z analizy dokumentacji Wydziału Komunikacji Starostwa wynika, że po trzech 
pierwszych kontrolach po wpisaniu SKP do Rejestru, 11 kontrolach 
przeprowadzonych w latach 2014-2015 nie formułowano wniosków pokontrolnych. 
Natomiast w stosunku do trzech kontroli kontroli przeprowadzonych w 2016 r.  
w trakcie niniejszej kontroli NIK, postępowanie pokontrolne jest w toku. 

(dowód: akta kontroli str.127) 

3.18. Z analizy dokumentacji Wydziału Komunikacji Starostwa wynika,  
że SKP nr NKE/002/P, protokołem z dnia 26.03.2010 r., dokonała zwrotu 
dokumentacji (w tym rejestr badań technicznych) oraz pieczęci. 

 (dowód: akta kontroli str.52-54) 

G. Rozpatrwanie skarg dotyczących działalności SKP 

Według obowiązujących w okresie kontoli trzech regulaminów regulaminu 
organizacyjnych Starostwa29, rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzeniem 
rejestru  skarg kierownych do Starostwa zajmował się Wydział Organizacyjny 
 i Spraw Obywatelskich. Z analizy ww. rejestru wynika, że w okresie objętym 
kontrolą do Starostwa nie wpłynęły skargi dotyczące prowadzenia badań 
technicznych przez SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 184-211) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w badanym 
obszarze. Ocenę tę uzasadnia przede wszystkim nieterminowe przeprowadzenie 
trzech kontroli w 2014 r. oraz nieopracowanie mechanizmów kontrolnych 
umożliwiających bieżące monitorowanie ważności decyzji dyrektora TDT, w oparciu 
o które prowadzono SKP. Skutkowało to przeprowadzaniem badań technicznych 
pojazdów przez dwie SKP, pomimo braku ważnych decyzji Dyrektora TDT 
poświadczających posiadanie przez nie wyposażenia i warunków lokalowych 
zgodnych z wymaganiami odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań oraz 
przeprowadzenie przez te SKP pięciu badań technicznych, pomimo iż zastrzeżone 
one były dla Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów. 

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

4.1. – 4.3. W latach 2014-2015 do Starostwa wpłynęło łącznie 1.140 dowodów 
rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych w Starostwie, zatrzymanych przez 
organy kontroli ruchu drogowego, w tym 626 w 2014 r. i 515 w 2015 r.  

Analiza danych dotyczących 166 zatrzymanych w ww. okresie i nieodebranych ze 
Starostwa dowodów rejestracyjnych pojazdów wykazała m.in., że: 

1) 40 pojazdów zostało zatrzymanych z powodu braku badań technicznych, 

2) 47 – z powodu kolizji lub uszkodzeń wskazujących na uczestnictwo pojazdu 
w kolizji lub zdarzeniu drogowym, 

3) 10 – z powodu wycieku płynów eksploatacyjnych lub nieszczelności układu 
wydechowego, 

4) 6 – z powodu usterek technicznych pojazdów. 

                                                      
29 Z dnia 30.10.2008 r., 06.05.2015 r., 16.09.2015 r. 
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W przypadku żadnego z właścicieli pojazdów, których dowody rejestracyjne zostały 
zatrzymane i nieodebrane Starosta nie podejmował żadnych działań i nie informował 
Policji o nieodebraniu dowodu rejestracyjnego.   

W analizowanym okresie Starosta nie korzystał z możliwości określonej  
w art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym, dotyczącej 
nieodpłatnego udostepnienia mu informacji o właścicielach pojazdów, którzy nie 
przedstawili pojazdów do badań technicznych. 

(dowód: akta kontroli str.212-225) 

W wyjaśnieniach Starosta podał, że nie podejmował działań wobec właścicieli 
samochodów, którym zatrzymano dowody rejestracyjne i którzy nie odebrali ich 
dotychczas oraz wobec SKP, ponieważ uważał, że w obowiązującym stanie 
prawnym Starosta nie ma takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 252-253)  

Z analizy zatrzymanych i nieodebranych dowodów rejestracyjnych wynika, że nie 
występowały powtarzające się przypadki dopuszczenia pojazdów do ruchu przez te 
same SKP, w odniesieniu do których w krótkim okresie czasu od badania 
zatrzymano dowód rejestracyjny. 

(dowód: akta kontroli str.212-224) 

W informacji pobranej z KPP w sprawie: 

1) liczby zatrzymanych od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. dowodów rejestracyjnych 
pojazdów zarejestrowanych na terenie Powiatu z powodu stwierdzenia ich złego 
stanu technicznego, w tym zatrzymania dowodu rejestracyjnego w krótkim 
czasie od wykonania przeglądu technicznego,  

2) liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych na 
terenie Powiatu z tytułu stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu 
technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został 
w dowodzie rejestracyjnym wyznaczony prawidłowo; 

3) poruszania się po drogach 16 losowo wybranych pojazdów30, których dowody 
rejestracyjne zostały zatrzymane w latach 2014 – 2015 przez organy kontroli 
ruchu drogowego i nie zostały odebrane przez właścicieli pojazdów  
ze Starostwa, 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP podał, że: 

1) funkcjonariusze Komendy zatrzymali od stycznia 2014 r. do 31.12.2016 r. 
łącznie 38531 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny 
pojazdów z zarejestrowanych w Powiecie,  

2) w ww. okresie zatrzymano łącznie 15332 dowodów rejestracyjnych w związku 
z upływem terminu ważności przeglądu technicznego, 

3) w trakcie kontroli drogowych nie wystąpiły przypadki, aby po drogach poruszły 
się objęte ww. próbą pojazdy. 

(dowód: akta kontroli str.226-229) 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie poinformował, że w latach 
2014-2015 pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Olsztynie zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.230-231) 

                                                      
30 Spośród analizowanych 166 zatrzymanych i nieodebranych dowodów rejestracyjnych. 
31 210 w 2014 r. oraz 175 w 2015 r., (w tym po jednym w krótkim odstępie czasu od wykonania przeglądu) 
32 75 w 2014 r. oraz 78 w 2015 r. 
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Z informacji uzyskanej z Transportowego Dozoru Technicznego Oddziału 
Terenowego w Gdańsku Zespołu Inspektorów w Olsztynie wynika, że w latach 
2014-2015 inspektorzy TDT dokonali wspólnych 11 kontroli SKP z terenu Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str.232-233) 

Naczelnik Wydziału Nadzoru Metrologicznego Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku 
poinformował, że w latach 2014-2015 w Powiecie Mrągowskim objęto kontrolą 
metrologiczną 8 analizatorów spalin. 

(dowód: akta kontroli str.234-235) 

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 
rozważenia 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 

A. Organizacja i zasoby kadrowe 

5.1. – 5.2. Według regulaminów organizacyjnych do podstawowych zadań Wydziału 
Komunikacji i Transportu (dalej: „Wydział”) należało m.in.: wydawanie i cofanie 
upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla SKP, wydawanie i cofanie 
uprawnień diagnostom, sprawowanie nadzoru nad SKP. 

(dowód: akta kontroli str.184-210) 

Sprawami bezpośrednio zajmowali się były oraz obecny Naczelnik Wydziału. 
(dowód: akta kontroli str.57-64) 

5.3. W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie zostały opracowane i nie 
funkcjonowały procedury określające sposób postępowania w przypadkach: 

− wpisu i prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, 

− sposobu dokumentowania kontroli, działań pokontrolnych, w tym wydania 
decyzji o zakazie prowadzenia działalności oraz cofnięcia uprawnień 
diagnoście, a także postępowania z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi, 

− nadawania uprawnień diagnostom oraz planowania i wykonywania czynności 
kontrolnych w SKP. 

(dowód: akta kontroli str.236) 

W wyjaśnienia Starosta podał, że nie było takiej potrzeby, ponieważ w przypadku 
wpisu i prowadzenia rejestru działalności regulowanej, w ciągu ostatnich 10 lat 
wpisano do tego rejestru zaledwie trzy SKP. Zwrócił uwagę, że kontrole prowadzone 
są w oparciu o porozumienia z TDT, wg ramowego protokołu TDT. Wskazał,  
że w przypadku nadawania uprawnień diagnostom, podczas jego kadencji nadano 
uprawnienia zaledwie jednemu diagnoście, a w ciągu ostatnich 12 lat zaledwie 
pięciu. Zaznaczył, że dotychczas nie wykreślono z rejestru przedsiębiorców oraz 
diagnostów żadnego przedsiębiorcy oraz diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str.252-253)  

5.4. Były oraz obceny Naczelni posiadali następujące kwalifikacje: 

− były Naczelnik Wydziału – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP oraz 
techniczne (ukończone technikum mechaniczne), 

− obecny Naczelnik Wydziału – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii oraz 
techniczne (ukończone technikum mechanizacji rolnictwa). 

 (dowód: akta kontroli str.237) 
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5.5. Były Naczelnik ukończył następujące szkolenia i kursy: 

− 12.12.1998 r. ukończył kurs rzeczoznawcy pojazdów samochodowych., 

− 23.09.2000 r. szkolenie w zakresie oznakowania i identyfikacji pojazdów 
i uzyskał kwalifikacje w tym zakresie, 

− 18.06.2009 r. zdał egzamin rzeczoznawcy samochodowego w zakresie techniki 
samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń 
drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów 
samochodowych, a następnie uzyskał  wpis na listę rzeczoznawców 
samochodowych, 

− 21.03.2004 r. ukończył kurs rzeczoznawcy maszyn, urządzeń i pojazdów 
roboczych.  

− 14.12.2005 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o został wpisany 
na listę biegłych sądowych z zakresu oceny stanu technicznego, wartości 
pojazdów i analizy wypadków drogowych.  

Obecny Naczelnik ukończył następujące szkolenia i kursy: 

− 06-07.12.2007 r. w zakresie badań technicznych pojazdów w świetle 
obowiązujących przepisów 2007 r., 

− 08.09.2009 r. – seminarium w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących 
działalności SKP, 

− 21.01.2010 r. – szkolenie nt. kontroli SKP w ramach sprawowanego nadzoru. 
 (dowód: akta kontroli str.237)  

Biorąc pod uwagę, iż obecny Naczelnik Wydziału ostani raz brał udział w szkoleniu 
dotyczącym SKP w 2010 r. oraz mając na względzie liczne zmiany w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym, zdaniem NIK Starosta powinien zapewnić obecnemu 
Naczelnikowi Wydziału udział w szkoleniach poszerzających wiedzę niezbędną  
do wykonywania powierzonych mu obowiązków. 

W wyjaśnieniach Starosta podał, że nie zwrócił uwagi na konieczność odbycia takich 
szkoleń. Zobowiązał się jednocześnie skierować Naczelnika na takie szkolenie  
w najbliższym możliwym czasie. 

(dowód: akta kontroli str.15-17)  

5.6. W latach 2014-2015 ww. pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa przeprowadzili następujące kontrole: 

− były Naczelnik Naczelnik Wydziału – 5 kontroli SKP wspólnie z TDT, jako 
przedstawiciel Starosty oraz 9 w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. 

− obecny Naczelnik Wydziału – 6 kontroli SKP wspólnie z TDT, jako 
przedstawiciel Starosty oraz 10 w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. 

(dowód: akta kontroli str.132-138) 

B. Porozumienie z Dyrekorem TDT 

5.7. Porozumienia z TDT omówione zostały w pkt 3.3.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

C. Kontrola wewnętrzna 

5.8. – 5.9.  Według obowiązujących regulaminów organizacyjnych Starostwa,  
do 05.05.2015 r. kontrola wewnetrzna przypisana była do samodzielnego 
stanowiska pracy. W okresie od 06.06.2015 r. do 15.09.2015 r. przypisana została 
do samodzielnego stanowiska ds. kontroli i audytu, a od 16.09.2015 r. utworzone 
zostało samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej. W analizownym okresie  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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zarówno w ramach kontoli wewnętrznej, jak i audytu nie przeprowadzano czynności 
sprawdzająch dotyczących postępowań związanych z dopuszczaniem pojazdów  
do ruchu drogowego, w tym funkcjonowaniem SKP oraz nadawaniem uprawnień 
diagnostom.  

(dowód: akta kontroli str.184-210) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w badanym 
obszarze. Ocenę tę uzasadnia merytoryczne przygotowanie osób pełniących 
stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transporu, w tym odbycie licznych 
szkoleń zapewniających fachową wiedzę, a także zawarcie porozumień  
z dyrektorem TDT, mających na celu profesjonalne przeprowadzenie kontroli SKP. 

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 Kontroli33, wnosi o podjęcie działań mających na celu: 

1. Rzetelne prowadzenie Rejestru działalności regulowanej. 

2. Nadawanie uprawnień diagnostom po spełnieniu wymogów ustawowych 
określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Wszczęcie postępowania w celu cofnięcia uprawnień dwóm diagnostom. 

4. Zapewnienia przeprowadzanie kontroli SKP co najmniej raz w roku. 

5. Opracowanie mechanizmów kontroli uniemożliwiających: 

a) funkcjonowanie SKP bez ważnych decyzji dyrektora TDT o poświadczeniu 
zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, 

b) dopuszczanie do ruchu przez SKP pojazdów, pomimo braku uprawnień 
w tym zakresie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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  kwietnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

                                                      
33 Dz.U. z 2015 r., poz.1096. 
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Kontroler  

Leszek Żywucki 
główny specjalista kontroli państwowej 
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