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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 

Kontrolerzy 1) Krzysztof Szliszka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 98783 
z dnia 15.01.2016 r. 

2) Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
99772 z dnia 21.03.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A (zwane 
dalej „Starostwem”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Antoni Karaś, Starosta Mrągowski (zwany dalej „Starostą”).  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Ocenę tę uzasadniają stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegające m.in. na: 

− przekroczeniu, w pięciu przypadkach, ustawowego terminu na przeprowadzenie 
okresowych kontroli w stacjach kontroli pojazdów („SKP”), 

− prowadzeniu rejestru działalności regulowanej (dalej: „rejestr przedsiębiorców 
powadzących SKP”) w sposób niezgodny z obowiązującymi wymogami, 

− nieegzekwowaniu od diagnostów przeprowadzania wszystkich wymaganych 
prawem badań technicznych pojazdów. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę, że w Starostwie nie monitorowano 
ważności poświadczeń wystawianych przez Transportowy Dozór Techniczny 
(„TDT”) o posiadaniu przez SKP wyposażenia i warunków lokalowych zgodnych  
z wymaganiami odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań. Skutkiem tego, 
dwie SKP wykonały łącznie 37 badań technicznych, w okresie w którym nie miały 
one ważnych poświadczeń. 

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. Spośród sześciu przedsiębiorców, prowadzących w latach 2014-2015 
działalność w zkresie wykonywania badań technicznych pojazdów zarejstrowanych 
w Powiecie Mrągowskim („Powiecie”), dwóch złożyło wnioski  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
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o wpis do rejestru przedsiębiorców powadzących SKP po wejściu w życie ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej2, a mianowicie:  

− 17.07.2009 – Prezes i Vice Prezes Sp. z o.o. PKS Mrągowo z Mrągowa, 

− 20.12.2010 r. – właściciel przedsiębiorstwa „EKO-TRANS” z Piecek. 

Złożone wnioski zawierały wszystkie dane określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów 
wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
stacji kontroli pojazdów3. Dołączono do nich wymagane oświadczenia 
i poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydane przez 
Dyrektora TDT. 

Załączone do wniosków oświadczenia zawierały wszystkie elementy wymienione  
w art. 83a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym4,  
a zaświadczenia zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione. 

Pracownicy Starostwa pozytywnie zweryfikowali, czy złożone oświadczenia 
podpisane zostały przez osoby do tego uprawnione, poprzez porównanie danych  
z Krajowego Rejestru Sądowego (PKS Mrągowo z Mrągowa) i ewidencji działalności 
gospodarczej (EKO-TRANS Kazimierz E. z Piecek) z danymi ujętymi w tych 
oświadczeniach. 

Zaświadczenia o wpisie do rejestru zostały wydane przez Starostę 22.07.2009 r. 
i 20.12.2010 r., tj. przed upływem 7 dni od daty otrzymania wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 7-41) 

B. Wpis do rejestru 
 

1.2. Z rejestru przedsiębiorców powadzących SKP na terenie Powiatu wynika, że nie 
zostały do niego wpisane podmioty nie posiadające statusu przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej5 
(zwanej dalej „ustawą o SDG”). 

(dowód: akta kontroli str. 6-24) 

1.3. Wpisy do rejestru ww. dwóch przedsiębiorców prowadzących SKP zostały 
dokonane na podstawie złożonych przez nich wniosków i dołączonych oświadczeń 
oraz poświadczeń dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z 16.07.2009 r. 
(wydanego PKS Mrągowo Sp. z o.o.) oraz z 14.12.2010 r. (EKO-TRANS Kazimierz 
E. z Piecek).  

(dowód: akta kontroli str. 25-41) 

 
1.4. 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 ponieważ uznał, że istniejące w tym zakresie 
przepisy prawa są wystarczające. Starostwo pozyskiwało z Krajowego Rejestru 
Karnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zaświadczenia o niefigurowaniu 
przedsiębiorcy lub osób zarządzających przedsiębiorstwem w kartotece karnej. 
Zgodnie z art. 180 i 181 kodeksu karnego wykonawczego, w przypadku orzeczenia 
zakazu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej powinien 
być informowany przez orzekający sąd.  

(dowód: akta kontroli str. 42, 570 i 588-593) 

                                                      
2 Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 223, poz. 2264. 
4 Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm. 
5 Dz.U. z 2015 r. poz.584 ze zm. 
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1.5. Analiza danych dotyczących SKP funkcjonujących w latach 2014-2015 na 
terenie Powiatu, wyszukanych za pośrednictwem trzech wyszukiwarek 
internetowych (Yahoo, Bing i Google Chrome) wykazała, że na terenie Powiatu nie 
prowadziły działalności SKP wpisane do rejestru przez starostę innego powiatu.   

(dowód: akta kontroli str. 43) 
 

Analiza wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP wykazała, że był on 
prowadzony niestarannie i brak w nim było m.in. następujących danych 
wymaganych art. 83a ust. 6 ustawy z 20 czerca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym6: 

− adresów stacji kontroli pojazdów (kolumna 7 rejestru w poz. 1, 2, 11), 

− adresu zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy (kol. 6 w poz. 3, 6, 7); 

− numeru stacji kontroli pojazdu (poz. 10),  

− w kolumnie 5 w poz. 10 odnotowano nazwę firmy skrótowo, która nie 
odpowiadała nazwie rejestrowej. 

 (dowód: akta kontroli str.8-20) 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (dalej: „Naczelnik”) wyjaśnił, że ww. 
danych nie odnotowano w rejestrze przez nieuwagę. Niewykreślenie części wpisów 
z rejestru, Naczelnik wytłumaczył faktem, że nowe wpisy dotyczyły zmiany zakresu 
badań technicznych istniejących i wpisanych do rejestru SKP.    

(dowód: akta kontroli str. 588-593) 

C. Rzetelność prowadzenia akt rejestracyjnych 

1.6. W okresie objętym kontrolą akta rejestrowe były prowadzone rzetelnie 
i zawierały wszystkie wymagane dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Wpisy 
były aktualne i zawierały m.in. datę złożenia wniosku, numer w rejestrze 
przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (o ile taki numer przedsiębiorca posiadał), 
numer identyfikacji podatkowej NIP, datę wpisu, nazwę przedsiębiorcy, adres 
zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, nr i adres SKP, zakres badań, imię 
i nazwisko zatrudnionego diagnosty/(ów), nr uprawnień diagnosty/(ów), datę odbioru 
zaświadczenia.  

Analiza akt dotyczących sześciu SKP działających na terenie Powiatu w latach 
2014-2015 wykazała m.in., że:  

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

2) Informacje o stanie zatrudnienia diagnostów w poszczególnych SKP były 
zgodne ze stanem faktycznym. 

3) W rejestrze ujęto pełny zakres badań, do których upoważniona była dana SKP. 

4) Zakresy badań technicznych SKP odpowiadały zakresom badań określonym 
w poświadczeniach TDT. 

5) W jednym przypadku (PHU Moto-Mazury) diagnosta (nr uprawnień 
NMR/D/0016) posiadał mniejsze uprawnienia niż SKP, tj. nie miał uprawnień do 
dokonywania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania 
gazem (c) oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub 
elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (d, e, f). 

                                                      
6 Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz.602 ze zm. 
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6) Akta sprawy zawierały m.in.: wnioski o wpis i oświadczenia przedsiębiorców, 
aktualne decyzje Dyrektora TDT, aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru, 
protokoły kontroli, pisma od przedsiębiorców (m.in. dotyczące zwrotu pieczęci 
i wydania nowych, wykreślenia z rejestru), wydane decyzje w sprawie 
rozszerzenia uprawnień diagnostów, decyzje o wykreśleniu z rejestru 
przedsiębiorców, którzy zawiadomili o zakończeniu działalności, zaktualizowane 
dane dotyczące składu osobowego diagnostów zatrudnionych w stacji. 

7) Spośród sześciu SKP, dwie działały jako stacje okręgowe (PKS Mrągowo 
i EKO-TRANS Kazimierz E.), jedna została wykreślona z rejestru z dniem 
31.12.2015 r. (MLEKPOL), a trzy stacje (PHU Moto Mazury, AUTO-DEMS 
Stanisław B. i MIKOZNAK) funkcjonowały od 01.01.2016 r. jako stacje 
podstawowe (A, B, T, h /2/ i A, B, T, E, h /1/). 

(dowód: akta kontroli str.44-45) 

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

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

A. Rozpatrywanie wniosków o wydanie uprawnień 

2.1. W Starostwie nie prowadzi się rejestru wszystkich decyzji administracyjnych 
wydanych przez Starostę. Uprawnienia wydane diagnostom odnotowywane są  
w rejestrze uprawnień wydanych diagnostom, prowadzonym przez Wydział 
Komunikacji i Transportu (dalej „Wydział Komunikacji”). Rejestr ten zawiera  
40 wpisów z okresu 04.01.2000 r. – 29.07.2014 r., obejmujących następujące dane: 
liczba porządkowa, datę nadania uprawnień, imię i nazwisko, numer i zakres 
uprawnień oraz miejsce zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str.46-50) 

W złożonych wyjaśnieniach Naczelnik poinformował, że w Starostwie wszystkie 
przypadki dotyczące wydania, rozszerzenia, cofnięcia lub odmowy wydania 
uprawnień diagnostów są rejestrowane w spisie 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 
zakładowych7).  

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 
 

 
2.2. W okresie objętym kontrolą w Starostwie wydano uprawnienia do wykonywania 
badań technicznych pojazdów jednej osobie. Decyzję z 29.07.2014 r. w tej sprawie, 
dotyczącą wydania diagnoście (zatrudnionemu w P.H.U. Moto Mazury  
w Mrągowie) uprawnień o numerze NMR/D/0019 podpisał, posiadający 
upoważnienie Starosty, Naczelnik Wydziału Komunikacji.  

(dowód: akta kontroli str. 54-57) 

2.3. Odnośnie sposobu sprawowania nadzoru przez Starostę nad pracownikami 
posiadającymi upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z jego 
upważnienia, Starosta wyjaśnił, że osoby te na bieżąco informują go 
o prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Poinformował również,  
                                                      
7 Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm. 
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że funkcję Starosty sprawuje od 15.12.2014 r. i od tego czasu nie były prowadzone 
postępowania administracyjne dotyczące wydania, cofnięcia, odmowy lub 
rozszerzenia uprawnień diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 58-59) 

2.4. Analiza akt dotyczących wydania przez Starostę uprawnień  
(lub ich rozszerzenia po wejściu w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej8) 15 diagnostom zatrudnionym  
w okresie objętym kontrolą w SKP z terenu Powiatu wykazała m.in., że: 

− w 15 przypadkach do akt włączono dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego wykształcenia (osiem kopii tych dokumentów nie zostało 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem)., 

− we wszystkich 15 przypadkach do akt włączono dokumenty potwierdzające 
posiadaną praktykę zawodową (11 oryginałów, trzy niepotwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie i jedną kopię potwierdzoną za zgodność). 
W jednym, niżej opisanym przypadku, zaświadczenie o praktyce zawodowej 
było niejednoznaczne (patrz pkt 2.5), 

− do akt włączono łącznie 68 dokumentów potwierdzających posiadane przez 
diagnostów kwalifikacje (39 niepotwierdzoncyh za zgodność z oryginałem,  
23 potwierdzone oraz sześć oryginałów zaświadczeń o ukończeniu szkoleń lub 
kursów i imiennych uprawnień diagnostów), 

− w przypadku wniosków diagnostów nieposiadających uprawnień do 
przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych, Starosta wydawał 
decyzje dotyczące rozszerzenia im uprawnień po przedłożeniu przez te osoby 
zaświadczeń o ukończeniu odpowiedniej części szkolenia specjalistycznego i po 
przedłożeniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego w zależności 
od zakresu uzupełnianego uprawnienia, 

− zakres wydanych przez Starostę uprawnień był zgodny z zakresem odbytych 
szkoleń oraz zakresem określonym w zaświadczeniu potwierdzającym zdanie 
egzaminu kwalifikacyjnego, 

− w przypadku zmiany uprawnień diagnosty lub zmiany SKP, diagnosta 
zachowywał dotychczasowy numer uprawnień. 

(dowód: akta kontroli str. 60-119) 

2.5. Do Starostwa wpływają informacje z innych powiatów (za pośrednictwem 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) o wydaniu, 
uzupełnieniu lub cofnięciu uprawnień diagnostom działającym na terenie tych 
powiatów. Są one umieszczane (w sposób chronoligiczny, w układzie rocznym) 
w aktach dotyczących wydawania i cofania diagnostom uprawnień. Starosta 
wyjaśnił, że Starostwo nie występowało do sąsiednich powiatów z pytaniami 
odnośnie cofnięcia diagnostom uprawnień, ponieważ nie było takiej konieczności. 
Nie wystapiły przypadki ubiegania się o wydanie uprawnień diagnosty przez osobę, 
która wcześniej mieszkała na terenie innego powiatu i tam mogła uzyskać takie 
uprawnienia. Gdyby taka sytuacja nastąpiła, to wydanie uprawnień diagnosty byłoby 
dodatkowo poprzedzone stosownym pytaniem skierowanym do właściwego 
starostwa, aby zminimalizować możliwość wydania uprawnień osobie, która mogła 
je mieć wcześniej cofnięte. W sytuacji zatrudnienia w SKP diagnosty posiadającego 
uprawnienia wydane przez inny urząd, w trakcie każdej kontroli byłyby one 
potwierdzane w organie je wydającym. 

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 
 

                                                      
8 Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 
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2.6. W informacji pobranej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK, Naczelnik 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Policji Powiatowej w Mrągowie 
(„KPP”) poinformował m.in., że podczas kontroli drogowych funkcjonariusze KPP 
mają dostęp do informacji o ostatnim badaniu technicznym pojazdu. Podczas 
sprawdzania danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie uzyskują jednak danych 
odnośnie SKP i diagnostów wykonujących przeglądy techniczne pojazdów. Od 
stycznia 2014 r., w trakcie kontroli drogowych pojazdów funkcjonariusze KPP nie 
stwierdzili przypadków sfałszowania potwierdzenia wykonania przeglądu 
technicznego. 

(dowód: akta kontroli str.146-148) 

B. Cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych 

2.7. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki cofnięcia przez Starostę 
uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnostom zatrudnionym w SKP 
z terenu Powiatu. Wszystkie odnotowane w spisie spraw dot. wydawania i cofania 
uprawnień diagnostom za lata 2014-2015 dotyczyły przypadków cofnięcia 
uprawnień diagnostom zatrudnionym w SKP spoza terenu Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 149-159) 

W protokołach z kontroli przeprowadzonych przez Starostwo w latach 2014-2015 
w SKP z terenu Powiatu brak jest zapisów świadczących o przeprowadzeniu przez 
diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem 
wykonania lub o wydaniu przez diagnostę zaświadczenia lub dokonaniu wpisu do 
dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

(dowód: akta kontroli str.160-291) 

W informacji pobranej z Prokratury Rejonowej w Mrągowie w sprawie liczby 
prowadzonych od stycznia 2014 r. postępowań karnych związanych 
z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego, Prokurator Rejonowy 
poinformował, że Prokuratura przeprowadziła dwa postępowania karne w ww. 
sprawach dotyczących diagnostów SKP z terenu Powiatu Mrągowskiego. Jedna 
sprawa w sprawie poświadczenia nieprawdy zakończyła się 21.07.2014 r. odmową 
wszczęcia dochodzenia. Druga sprawa (dotycząca poświadczenia nieprawdy 
w dowodach rejestracyjnych pojazdów oraz pomocnictwa i nakłaniania diagnostów 
SKP w Pieckach do poświadczania nieprawdy) została przkazana w dniu 
20.11.2015 r. do Prokuratury Rejonowej w Biskupcu. 

(dowód: akta kontroli str. 292-294) 

 
Starorostwo nie otrzymało żadnych dokumentów w ww. sprawach od Policji lub 
Prokuratury. 

(dowód: akta kontroli str. 295) 

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

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi w SKP 

A. Planowanie kontroli 

3.1. W latach 2013-2015 w Starostwie zaplanowano i przeprowadzono 18 kontroli 
SKP, a mianowicie: 

− w 2013 r. – zaplanowano sześć kontroli w miesiącu kwietniu i maju – wszystkie 
kontrole zostały przeprowadzone w maju 2013 r., 

Opis stanu  
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

 Opis stanu 
faktycznego 
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− w 2014 r. – zaplanowano sześć kontroli w miesiącu maju – pięć kontroli zostało 
przeprowadzonych w maju 2014 r., a jedna we wrześniu 2014 r. (PKS 
Mrągowo), 

− w 2015 r. – zaplanowano sześć kontroli w miesiącu maju – wszystkie kontrole 
zostały przeprowadzone w maju 2015 r., 

Ponadto, zaplanowano przeprowadzenie pięciu kontroli SKP w okresie kwiecień-
październik 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 296-299) 

3.2. Analiza ostatnich sześciu wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
SKP wykazała m.in., że w przypadku: 

− trzech SKP: NMR/07/P (wpis z 10.04.2012 r.), NMR/008 (17.07.2009 r.)  
i NMR/009 (20.12.2010 r.) pracownicy Starostwa przeprowadzili ich kontrole  
w celu sprawdzenia czy spełniają one określone wymogi, odpowiednio: 
02.10.2012 r., 21.09.2009 r. i 15.07.2011 r. W przypadku SKP NMR/008 
ustalono, że stacja nie posiada aktualnej książki kontroli. W przypadku dwóch 
pozostałych stacji, nieprawidłwości nie stwierdzono; 

− trzech SKP: NMR/02/P (wpis z 10.12.2015 r.), NMR/05/P (20.10.2015 r.)  
i NMR/06/P (13.01.2016 r.) przeprowadzenie kontroli zaplanowano  
w miesiącach kwiecień i październik 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str.300-305) 

3.3. Spośród ww. 18 kontroli SKP przeprowadzonych w latach 2013-2015, w pięciu 
niżej wymienionych przypadkach odstęp czasu pomiędzy kolejnymi kontrolami 
wynosił więcej niż jeden rok: 

− PHU Moto-Mazury     - 22 dni (07.05.2013 r. i  28.05.2014 r.), 

− AUTO DEMS Stanisław B.  - 17 dni (05.05.2014 r. i 19.05.2015 r.), 

− MIKOZNAK                       - 5 dni  (16.05.2014 r. i 21.05.2015 r. 

− MLEKPOL     - 10 dni (09.05.2014 r. i 19.05.2015 r.), 

− PKS Mrągowo    - 112 dni (14.05.2013 r. i 03.09.2014 r.). 
(dowód: akta kontroli str. 296-299) 

W myśl art. 83b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym9 nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta, a w jego 
ramach co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów 
w zakresie: 

a)  zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3, 
b)  prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 
c)  prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że ww. kontrole przeprowadzono 
z opóźnieniem ze względów organizacyjnych, tj. z powodu większej ilości pracy  
w Wydziale i konieczności zastąpienia nieobecnych pracowników (zwolnienie 
lekarskie i urlopy wypoczynkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 306-313) 

3.4. Analiza dokumentacji dotyczącej SKP funkcjonujących na terenie Powiatu 
wykazała, że cztery z nich 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: NMR/05/P - w okresie od 11.09.2015 r. do 22.09.2015 r., 

                                                      
9 Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 Opis stanu 
faktycznego 
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NMR/07/P - od 29.02.2012 r. do 26.03.2012 r., NMR/06/P - od 14.12.2011 r. do 
15.12.2011 r. i NMR/008 - od 17.07.2014 r. do 20.07.2014 r.  

W przypadku SKP NMR/05/P i NMR/7/P, w okresie braku ważnych decyzji nie 
wykonywano badań technicznych pojazdów. W przypadku dwóch pozostałych SKP 
(nr NMR/06/P i NMR/008), pomimo braku ważnych decyzji, diagności przeprowadzili 
odpowiednio jedno i 36 badań technicznych pojazdów. 

 (dowód: akta kontroli str. 314-332) 

W Starostwie nie wdrożono mechanizmów kontrolnych umożliwiających bieżący 
monitoring ważności decyzji Dyrektora TDT poświadczających zgodność 
wyposażenia i warunków lokalowych SKP z wymaganiami odpowiednio do zakresu 
przeprowadzanych badań. W ramach sprawowanego nadzoru nie podejmowano 
również działań w celu wyeliminowania przypadków wykonywania przez stacje 
badań technicznych bez ważnego poświadczenia. W opisanych wyżej przypadkach 
prowadzenia przez dwie SKP badań pomimo braku ważnych decyzji TDT, nie 
podjęto działań zmierzających do zakazania przedsiębiorcom prowadzenia 
działalności.  

W sprawach tych Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że w Starostwie nie 
wdrożono mechanizmów umożliwiających bieżący monitoring ważności decyzji 
Dyrektora TDT poświadczających zgodność wyposażenia i warunków lokalowych  
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań, ponieważ 
sytuacje, gdy stacje nie miały ważnych decyzji były sporadyczne, a okresy krótkie. 
Kontrola ważności decyzji jest wykonywana na bieżąco i omawiana  
z przedsiębiorcami lub osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie SKP. Ważność 
decyzji TDT dla stacji NMR/06/P upłynął w dniu 13.12.2011 r., a pozytywny odbiór 
TDT stacja przeszła w dniu 15.12.2011 r., w wyniku którego w dniu 16.12.2011 r. 
została wydana pozytywna decyzja. W Stacja wykonała jedno badanie w dniu 
14.12.2011 r. Natomiast stacja NMR/008 posiadała ważną decyzję TDT do 
16.07.2014 r. i w tym dniu przeszła pozytywny odbiór TDT, który był podstawą 
wydania w dniu 21.07.2014 r. pozytywnej decyzji. 

Podał on również, że podejmując decyzje o wykonywaniu badań technicznych ww. 
SKP opierały się na orzecznictwie sądów administracyjnych, które stwierdzają,  
że nie jest to rażącym naruszeniem warunków prowadzenia SKP (wyrok WSA 
w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2001 r. II SA/Po 734/10). Wskazał też, że wydanie 
zakazu prowadzenia SKP jest decyzją administracyjną, która wymaga zachowania 
zasad postępowania administracyjnego, a w sytuacji kiedy terminy braku decyzji 
TDT są krótkie jest nie możliwe podjęcie sensownych działań zmierzających do 
uniemożliwienia wykonywania badań. 

(dowód: akta kontroli str. 333-336) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że monitorowanie przez Starostwo 
ważności poświadczeń wydawanych przez TDT i w razie konieczności podjęcie 
stosownych działań w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP mogło zapobiec 
przeprowadzeniu przez dwie ww. stacje badań technicznych w okresach, w których 
nie miały do tego formalnych uprawnień10. W ocenie NIK, monitoring taki i będące 
jego następstwem działania są niezbędne w celu zapewnienia ze strony Starostwa  
w pełni rzetelnego nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez SKP.  

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

                                                      
10 Należy bowiem zauważyć, że w myśl art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym SKP może prowadzić 
przedsiębiorca, który m.in. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych  
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań. 

Uwagi dotyczące 
 badanej działalności  
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pojazdów 

3.5. Analiza protokołów z 12 kontroli SKP przeprowadzonych przez pracowników 
Starostwa w latach 2014-2015 wykazała, że kontrole te przeprowadzono rzetelnie 
i obejmowały one wymagany przepisami prawa zakres. Protokoły zawierały m.in. 
oznaczenie i adres skontrolowanych SKP oraz następujące informacje: 

1. Podstawę przeprowadzenia kontroli 

2. Informacje dot. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, datę doręczenia 
przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, informację czy 
przedsiębiorca wnosił o podjęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty 
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, skład zespołu 
kontrolującego, datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, okres objęty kontrolą, 
informację czy przedsiębiorca udostępnił książkę kontroli 

3. Osoby uczestniczące i składające wyjaśnienia w trakcie kontroli 

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. Spełnienie wymogu art. 83 ust. 3 pkt 1-3, tj. aktualną informację z Krajowego 
Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności, oświadczenie prezesa 
zarządu, że w stosunku do przedsiębiorstwa nie rozpoczęto likwidacji i nie 
ogłoszono upadłości oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 
11.03.2015 r. członkowie zarządu i podmiot (przedsiębiorstwo) nie figurują 
w kartotece karnej 

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

7. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia technologicznego 
w zakresie zewnętrznego oznaczenia stacji; zewnętrznego i wewnętrznego 
stanowiska kontrolnego; wydzielenia i odgrodzenia SKP w przypadku, gdy 
zakład pracy prowadził także inną działalność; zgodności wyposażenia  
z zakresem wykonywanych badań; wymagań odnośnie parkowania pojazdów 
oczekujących; wymagań dotyczących wjazdu do SKP; identyfikatorów 
diagnostów wykonujących badania pojazdów; instrukcji obsługi urządzeń  
i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji; danych dotyczących kryteriów 
oceny badanych pojazdów; zabezpieczenia dokumentacji SKP i pieczątek 
związanych z badaniami; stanowiska kontrolnego w pomieszczeniu  
o wymiarach odpowiednich do wielkości badanych pojazdów lub zespołów 
pojazdów; stanowiska kontrolnego przelotowego; ławy pomiarowej  
i powierzchni stanowiska kontrolnego oraz jego wyposażenia; urządzenia do 
podnoszenia osi pojazdu na podnośniku całopojazdowym; zmywalności podłogi 
i ścian stanowiska kontrolnego; długości stanowiska kontrolnego, szerokości 
stanowiska kontrolnego, wymagań dotyczących powierzchni pomocniczych po 
obu stronach ławy pomiarowej; rozstawu krawędzi roboczych dla podnośnika 
całego pojazdu; wysokości pomieszczenia, w którym jest stanowisko kontrolne; 
wymiarów bramy wjazdowej i wyjazdowej, wymiarów ław pomiarowych, 



 

11 

wymiarów kanału pomiarowego; wyposażenia kanału przeglądowego, 
wentylacji kanału przeglądowego; oświetlenia i półek kanału przeglądowego; 
urządzeń do podnoszenia osi pojazdu; wzmocnienia obrzeży kanału; 
oświetlenia stanowiska; instalacji sprężonego powietrza; odpływu ścieków; 
wentylacji ogólnej, ogrzewania, indywidualnego wyciągu spalin; alarmowego 
czujnika nadmiernego poziomu tlenku węgla, gazu płynnego i ziemnego; 
ogrzewania; tablicy informacyjnej i jej zawartości; stanowiska zewnętrznego do 
pomiaru hałasu – przeszkód akustycznych; wymiarów stanowiska 
zewnętrznego oraz jego nawierzchni.  

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. Dane 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, 

- spełnianie warunków w zakresie ewidencji badań technicznych. 

12. Uwagi i zalecenia pokontrolne pokontrolne (w protokołach nie określono 
terminu wykonania zaleceń pokontrolnych). 

 (dowód: akta kontroli str. 161-291) 

Do akt ww. kontroli załączono m.in.: 

− zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli (12), 

− informacje z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (12), 

− informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenie 
o niekaralności (12), 

− oświadczenie dyrektora przedsiębiorstwa o niepodleganiu likwidacji lub 
upadłości (12), 

− informacje o zatrudnionych diagnostach (12), 

− fotografie SKP wykonane podczas kontroli (123), 

− zaświadczenia o wykonanych podczas kontroli przeglądach technicznych (44). 
W przypadku okresowych badań technicznych przeprowadzonych dla  
40 pojazdów prawidłowo określono termin następnego badania, tj. za pół roku 
w przypadku autobusów, za rok w przypadku pojazdów osobowych i za dwa lata 
w przypadku ciągników rolniczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 337-341) 

3.6. Po 01.01.2016 r. z czterech podstawowych SKP, jedna została wykreślona 
z rejestru przedsiębiorców w związku z zaprzestaniem działalności w 2015 r., zaś 
trzy, po uzyskaniu nowych zaświadczeń o wpisie do rejestru, uprawnione były  
w 2016 r. do wykonywania wyłącznie badań technicznych wykonywanych przez 
podstawowe SKP (po 31.12.2015 r. nie wykonywały one zadań zastrzeżonych dla 
stacji okręgowych).   
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(dowód: akta kontroli str. 8-24) 

3.7. Z ww. protokołów kontroli sporządzonych przez przez pracowników Starostwa 
wynika, że w każdym przypadku skontrolowano prawidłowość prowadzenia 
wymaganej dokumentacji. W trakcie tych kontroli wystąpił jeden przypadek 
nieskontrolowania prawidłowości wykonywania przez diagnostów badań 
technicznych. Spowodowane było to niezgłoszeniem się żadnego kierowcy na takie 
badanie w trakcie kontroli. Dotyczyło to SKP NMR/06/P i miało miejsce 14.05.2014 r.   

(dowód: akta kontroli str. 337-341, 566) 

Naczelnik Krzysztof Dąbkowski wyjaśił, że w Starostwie nie wprowadzono procedur 
dotyczących doboru wielkości próby dokumentów do badań. Podczas 
przeprowadzonych kontroli nie odnotowywano liczby skontrolowanych wpisów 
w rejestrze badań prowadzonym przez SKP. Podał również, że przebieg kontroli 
dokumentowany był w postaci pobranych dokumentów, opisu skontrolowanych 
elementów, udokumentowania fotograficznego. Opiera się to na doświadczeniu 
pracowników przeprowadzających kontrole.  

(dowód: akta kontroli str. 343-345) 

W protokole nr KM.54.21.8.2015.PC z kontroli SKP PKS Mrągowo Sp. z o.o. 
(NMR/008), w części IX „Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań 
technicznych” odnotowano, że w trakcie kontroli wykonano badania samochodu 
osobowego SKODA FABIA nr rej. NOL K676, podczas gdy z dołączonego  
do protokołu kontroli zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym 
pojazdu wynika, że pojazdem tym był samochód ciężarowy SKODA FABIA nr rej. 
NOL K676. 

(dowód: akta kontroli str 227-237 i 342.) 

W złożonych wyjaśnieniach Naczelnik poinformował, że przyczyną powyższej 
nieprawidłowości była omyłka pisarska – zamiast pojazd ciężarowy, wpisano  
osobowy. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania zwiera natomiast 
prawidłowe dane. 

(dowód: akta kontroli str. 343-345) 

3.8. Wszystkie sześć SKP funkcjonujące w okresie objętym kontrolą na terenie 
Powiatu prowadziły rejesty badań technicznych w formie elektronicznej. Starosta nie 
występował cyklicznie do SKP o udostępnienie tych rejestrów. W 2015 r., na 
wniosek Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, wystąpił do SKP NMR/009 
o udostępnienie wpisów do rejestru za okres 08.06-03.07.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 564-565) 

 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że rejestry badań technicznych były 
pobierane nieregularnie, w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej 
działalności Starostwa. Nie wprowadzono obowiązku cyklicznego przesyłania 
rejestru badań technicznych przez SKP do Starostwa, ponieważ nie wynika to  
z obowiązujących przepisów. Rejestr badań technicznych jest wyrywkowo 
sprawdzany podczas kontroli SKP.  

(dowód: akta kontroli str. 343-345) 

3.9. W okresie objętym kontrolą diagności zatrudnieni w SKP z terenu Powiatu 
przeprowadzili łącznie 39.167 badań technicznych, w tym 19.557 w 2014 r. i 19.610 
w 2015 r. Liczba badań z wynikiem negatywnym wyniosła – 44 w 2014 r. (0,22% 
ogółu przeprowadzonych w tym roku badań) i 30 w 2015 r. (0,15%). Średnia liczba 
badań zakończona wynikiem negatywnym w całym Powiecie wynosiła 0,23%  
w 2014 r. i 0,14% w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 567-568) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Samodzielny Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa, 
w zastępstwie Naczelnika wyjaśnił, że nie podejmowano żadnych dodatkowych 
czynności w stosunku do SKP, w przypadku których odsetek badań technicznych 
zakończonych wynikiem negatywnym był bardzo niski lub zerowy ponieważ brak jest 
regulacji prawnych nakładających na Starostę taki obowiązek. 

(dowód: akta kontroli str. 569-570) 

3.10. W toku kontroli NIK dokonano oględzin procedury przeprowadzania kontroli  
w trzech SKP (NMR/008, NMR/02/P i NMR/009) przez Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i samodzielnego referenta w tym wydziale. Wykazały one m.in., że: 

− kontrolowanym przedłożono upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 
przedstawiono ich zakres oraz dokonano wpisów do książek kontroli SKP, 

− sprawdzono spełnianie przez SKP wymogów, o których mowa w art. 83 ust. 3 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym m.in.: nazwę i adres jednostki 
kontrolowanej, godziny jej otwarcia, zakres wykonywanego badania pojazdów, 
poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydane w drodze  
decyzji Dyrektora TDT, warunki lokalowe i wyposażenie technologiczne, 
zgodność wyposażenia pomiarowo-kontrolnego z protokołem TDT oraz 
zatrudnianie uprawnionych diagnostów, 

− skontrolowano prawidłowość wykonywania okresowych badań technicznych 
trzech samochodów osobowych przez diagnostów - w wyniku badań diagności 
stwierdzili negatywny stan techniczny wszystkich trzech pojazdów, 

− sprawdzono prawidłowość pobieranej opłaty za przeprowadzone badania. 
(dowód: akta kontroli str.346-358) 

1. W trakcie oględzin, powołany przez NIK specjalista z TDT stwierdził, 
że pracownicy Starostwa przeprowadzający kontrole w SKP nie odnotowali 
w protokołach kontroli niżej wymienionych nieprawidłowości: 

a. w dwóch przypadkach w trakcie badania skuteczności hamowania diagnosta nie 
wykonał badania pomiaru siły nacisku na pedał hamulca (wymóg określony 
w załączniku nr 1 Dziale II § 2 ust. 1 pkt 3 do rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu 
przeprowadzania badan technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów 
stosowanych tych badaniach11);  

b. w jednym przypadku nie dokonano pomiaru stopnia zadymiania spalin (Dział IV 
§§ 9-14 ww. rozporządzenia); 

c. w jednym przypadku nie sprawdzono temperatury oleju przy badaniu analizy 
spalin (Dział IV § 11 pkt 4 ww. rozporządzenia); 

d. w jednym przypadku kontrolerzy Starostwa nie dokonali sprawdzenia 
przestrzegania terminów przesyłania przez SKP opłat ewidencyjnych CEPiK 
wymaganych § 5 rozporządzenia z dnia 15 maja 2015 r. Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu–
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców12, natomiast w drugim przypadku 
zakres sprawdzenia przestrzegania terminów przesyłania opłat ewidencyjnych 
CEPiK obejmował tylko jeden miesiąc; 

e. w jednym przypadku kontrolerzy Starostwa nie sprawdzili prawidłowości 
prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym poprawności prowadzenia 
rejestru badań technicznych i wypełniania zapisów, o których mowa w § 5 pkt 4 
ww. rozporządzenia MTBiGM, 

                                                      
11 Dz. U. z 2015 r., poz. 776. 
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 681 ze zm. 
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f. w jednym przypadku nie skończono rozpoczętego badania samochodu 
ciężarowego o nr rejestracyjnym NOS 81KG i nie zamieszczono informacji 
dotyczącej tego faktu w rejestrze badań. 

(dowód: akta kontroli str. 347-358) 

W ww. sprawach Naczelnik Wydziału wyjaśnił m.in., że nieodnotowanie  
w protokołach kontroli nieprawidłowości wymienionych wyżej w punktach: 

• a, b, c, d, e – było wynikiem przeoczenia pracowników Starostwa; 

• f – badanie ciągnika siodłowego o nr rej. NOS 81KG zostało przerwane na 
wniosek klienta. Diagnosta w trakcie identyfikacji pojazdu zauważył niezgodne 
zapisy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu z informacjami umieszczonymi na 
tabliczce znamionowej pojazdu (naciski na oś pojazdu). W ocenie osób 
przeprowadzających kontrolę SKP diagnosta nie zakończył czynności 
związanych z identyfikacją pojazdu, więc nie mógł dokonać wpisu w rejestrze. 

(dowód: akta kontroli str. 359-365) 

2. Analiza danych zawartych w rejestrze badań technicznych, dotyczących 
przeprowadzonych przeglądów technicznych przez diagnostę [...]13 (zatrudnionego 
w PHU Moto Mazury Sp. z o.o.) wykazała, że w latach 2014-2015 dokonał on pięciu 
wpisów do rejetru wykonanych przez niego badań technicznych dotyczących 
pojazdów zasilanych gazem (Seat Altea w dniu 11.04.2014 r., Skoda Fabia - 
14.04.2014 r., Chrysler Town Country - 24.10.2014 r., Opel Sintra - 23.06.2015 r., 
Subaru Forester - 23.06.2015 r.), mimo że nie posiadał uprawnień do dokonywania 
tego rodzaju badań. 

(dowód: akta kontroli str. 366-451) 

W sprawie tej Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że ww. przelądy techniczne 
zostały faktycznie wykonane przez innego diagnostę, uprawnionego do tego rodzaju 
badań. Jako uzasadnienie wskazał, że badanie samochodów: 

- Seat Altea i Skoda Fabia wykonał (w dniach 11.04.2014 r. i 14.04.2014 r.) 
diagnosta [...]14, co potwierdza zaświadczenie NMR/02/P/01229/2014 przedłożone 
w tutejszym wydziale w dniu rejestracji pojazdu Seat Altea i wpis  
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Skoda Fabia,  

- Chrysler Town Car (w dniu 24.10.2014 r.) – diagnosta [...]15, co potwierdza 
zaświadczenie nr NMR/02/P/04057/2014 przedłożone w tutejszym wydziale,  

- Opel Sintra  i Subaru Forester – diagnosta [...]16, co potwierdza wpis  
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Opel Sintra i zaświadczenie przedłożone  
w wydziale komunikacji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w dzielnicy 
Bielany podczas rejestracji pojazdu Subaru Forester (informacja w tym zakresie 
została ustalona telefonicznie, pracownicy Starostwa zwrócili się z prośbą  
o przesłanie kopii badania technicznego). 

                                                      
13 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. 
14 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. 
15 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. 
16 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. 
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Naczelnik Wydziału podał również, że w wyniku analizy tych badań ustalono,  
że zostały one przypisane [...]17 w wyniku nieuwagi diagnostów pracujących na stacji 
kontroli pojazdów. Wprowadzając dane do sytemu ewidencjonującego badania 
techniczne, diagności nie zwracali uwagi kto jest zalogowany jako użytkownik w 
systemie informatycznym stacji. W związku  
z tym, w trakcie kontroli NIK, w dniu 10.02.2016 r. zostało skierowane pismo do 
przedsiębiorstwa w celu zwrócenia uwagi na sposób pracy diagnostów. Naczelnik 
wskazał też, że w trakcie czynności kontrolnych rejestr badań technicznych był 
sprawdzany wyrywkowo. W 2014 r. stacja ta przeprowadziła 4.801 badań, 
a w 2015 r. – 4.732, więc powyższe, obarczone błędem badania stanowiły w 2014 r. 
– 0,06% ogółu badań przeprowadzonych przez tę stację, a w 2015 r. – 0,04%. 

(dowód: akta kontroli str. 452-465) 

Zdaniem NIK, zapewnienie w pełni rzetelnego nadzoru nad działalnością SKP 
wymaga przeprowadzania przez pracowników Starostwa kontrolujących te stacje 
wnikliwej analizy wpisów zamieszczanych w rejestrach przeprowadzanych badań 
technicznych. 

C. Działania pokontrolne 

3.11. W okresie objętym kontrolą, w trakcie czterech kontroli przeprowadzonych 
przez pracowników Starostwa w SKP stwierdzono nieprawidłowości skutkujące 
wydaniem zaleceń pokontrolnych. Dotyczyły one: 

− braku przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa 
(NMR/05/P), 

− braku uzupełnionego wykazu czynności i zakresu oceny usterek występujących 
w pojazdach oraz niedokonania przez diagnostę kontroli ciśnienia w ogumieniu 
pojazdu (NMR/07/P), 

− niedokonania przez diagnostę kontroli ciśnienia w ogumieniu pojazdu 
(NMR/02/P), 

− utrudnienień wjazdu na stację w związku z zaparkowaniem pojazdów 
w miejscach przeznaczonych dla klientów (NMR//008). 

We wszystkich ww. przypadkach nakazano wykonać zalecenia kontrolne 
niezwłocznie. W przypadku trzech SKP, zalecenia zrealizowano w dniu ich wydania, 
w jednym przypadku po 32 dniach od ich wydania. 

(dowód: akta kontroli str.466) 

D. Zwrot pieczątek i rejestru badań 

3.12. Z rejestru zwróconych pieczęci przez SKP w Powiecie Marągowskim wynika,  
że w okresie objętym kontrolą zwrotu pieczęci dokonały SKP nr: 
− NMR/02/P  w dniu 14.12.2015 r. - w związku ze zmianą zakresu wykonywanych 

badań technicznych, 
− NMR/07/P  w dniu 07.01.2016 r. - w związku z zakończeniem działalności. 

Stacja przekazała również do Starostwa Rejestr badań technicznych za ostatnie 
pięć lat działalności. 

(dowód: akta kontroli str.467-476) 

E. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności SKP 

                                                      
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. 
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3.13. Według regulaminu organizacyjnego Starostwa z 28 lutego 2007 r. (dalej 
„Regulamin organizacyjny”), rozpatrywanie skarg i wniosków kierownych do 
Starostwa oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi należy do wspólnych zadań 
wydziałów Starostwa. Do zadań Biura Administracji, Kadr i Spraw Obywatelskich 
Wydziału Organizacji i Kadr należy m.in. prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 
Z ww. rejestru wynika, że w okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęły 
skargi dotyczące prowadzenia badań technicznych przez SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 479-486) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w badanym 
obszarze. 

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

4.1. W latach 2014-2015 do Starostwa wpłynęło łącznie 1.213 dowodów 
rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych w Starostwie, zatrzymanych przez 
organy kontroli ruchu drogowego, w tym 650 w 2014 r. i 563 w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

Analiza danych dotyczących 144 zatrzymanych w ww. okresie i nieodebranych  
ze Starostwa dowodów rejestracyjnych wykazała mi.in., że: 

- 47 dowodów zostało zatrzymanych z powodu braku badań technicznych 
pojazdów, 

- 70 – z powodu uszkodzeń wskazujących na uczestnictwo pojazdu w kolizji lub 
zdarzeniu drogowym, 

- 9 – z powodu wycieku płynów eksploatacyjnych lub nieszczelności układu 
wydechowego, 

- 6 – z powodu usterek technicznych pojazdów, 

- 5 – ze względu na fakt, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym nie 
odpowiadały stanowi faktycznemu, 

- 5 – ze względu na brak niezbędnego wyposażenia pojazdu (trójkąt 
ostrzegawczy, gaśnica itp.). 

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.   

(dowód: akta kontroli str. 487-520) 

Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że nie dokonywano dodatkowych kontroli 
doraźnych SKP w wyniku analizy zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. 
Pracownicy zajmujący się sprawami związanymi z pojazdami w trakcie 
wykonywanych czynności na bieżąco korzystają z Centralnej Ewidencji Pojazdów 
(CEP). Organy zajmujące się rejestracją pojazdów mają stały dostęp do CEP  
i wszystkie czynności są wykonywane na danych zawartych w CEP. W stosunku do 
właścicieli pojazdów, którzy nie odebrali dowodu rejestracyjnego nie podejmowano 
żadnych czynności, gdyż działania Starosty są określone obowiązującymi 
przepisami prawa i musza mieścić się w ramach obowiązujących przepisów.  
W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisu nakazującego właścicielowi 
pojazdu odebranie dowodu w określonym terminie. Powiadamianie policji  
o popełnieniu wykroczenia przez właściciela pojazdu polegającego na poruszaniu 
się pojazdem bez dowodu rejestracyjnego, nie poparte dowodami, będzie nieść 
negatywne skutki (negatywny odbiór urzędników i policjantów przez obywateli, 
dodatkowe obciążenie pracą policjantów). Policja posiada dostęp do bazy CEP, 

Ocena cząstkowa 

 Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

w której urzędnicy odnotowują fakt zatrzymania dowodu rejestracyjnego i jego 
odbioru. W trakcie wykonywanych czynności policjant jest więc w stanie ustalić,  
co się dzieje z pojazdem i dowodem rejestracyjnym tego pojazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 521-523) 

4.2. W informacji uzyskanej z KPP w sprawie: 

1) Liczby zatrzymanych od stycznia 2014 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) 16 losowo wybranych pojazdów, 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) Od stycznia 2014 r. do 26.01.2016 r. funkcjonariusze Komendy zatrzymali 
łącznie 105 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny 
pojazdów z zarejestrowanych w Powiecie (posiadane informacje nie pozwalały 
stwierdzić, czy zatrzymanie nastąpiło w krótkim czasie od wykonania przeglądu 
technicznego);  

2) W ww. okresie zatrzymano łącznie 182 dowody rejestracyjne w związku 
z upływem terminu ważności przeglądu technicznego; 

3) Komenda nie dysponuje informacjami czy 16 ww. pojazdów, których dowody 
rejestracyjne zatrzymano, uczestniczy w  ruchu drogowym. Funkcjonariusze 
Policji mają możliwość sprawdzenia za pośrednictwem systemów 
informatycznych, w trakcie przeprowadzania kontroli drogowej, czy dany dowód 
rejestracyjny został wcześniej zatrzymany i czy został odebrany przez 
właściciela. 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie poinformował, że w latach 
2014-2015 pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Olsztynie zatrzymali 41 dowodów rejestracyjnych. 

Z informacji uzyskanej z Transportowego Dozoru Technicznego Oddziału 
Terenowego w Gdańsku Zespołu Inspektorów w Olsztynie wynika, że w latach 
2014-2015 inspektorzy TDT nie dokonywali kontroli SKP z terenu Powiatu. 

Naczelnik Wydziału Nadzoru Metrologicznego Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku 
poinformował, że w latach 2014-2015 w Powiecie Mrągowskim objęto kontrolą 
metrologiczną 13 analizatorów spalin. 

(dowód: akta kontroli str. 146-148 i 524-563) 

Biorąc pod uwagę liczbę zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i stwierdzonych 
przyczyn ich zatrzymania oraz liczbę dowodów, które nie zostały odebrane przez 
właścicieli pojazdów, Najwyższa Izba Kontroli 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 

A. Organizacja i zasoby kadrowe 

W ww. Regulaminie organizacyjnym ustalono, że do podstawowych zadań Wydziału 
Komunikacji i Transportu („Wydziału”) należy m.in.: 

− wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, 

− sprawowanie nadzoru i przeprowadzania kontroli SKP, 

− wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom. 
(dowód: akta kontroli str. 477-481) 

Ww. zadania przydzielono w zakresach czynności Naczelnikowi Wydziału 
Komunikacji (04.01.2010 r.) oraz Samodzielnemu Referentowi Piotrowi Cz. 
(10.01.2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 572-578) 

W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie zostały ustanowione i nie 
funkcjonowały procedury: 

− wpisu i prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, 

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

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

− uniemożliwiające dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, w przypadkach 
o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej18.  

(dowód: akta kontroli str. 42) 

Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że szczegółowych procedur dotyczących 
nadzoru nad SKP nie wprowadzono w Starostwie, ponieważ obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa są wystarczające.  

(dowód: akta kontroli str. 571) 

Wyżej wymienieni pracownicy Starostwa posiadali następujące kwalifikacje: 

− Naczelnik Wydziału – uniwersyteckie wykształcenie prawnicze (administracyjne) 
oraz techniczne (ukończone technikum mechaniczne), 

− Samodzielny Referent – wykształcenie wyższe prawnicze oraz informatyczne 
(policealne). 

Żaden z tych pracowników nie ukończył kursu dla kandydatów na diagnostów oraz 
nie posiadał uprawnień diagnosty i praktyki zawodowej na stanowisku naprawy lub 
obsługi pojazdów samochodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 579-580) 

Starosta zapewnił tym pracownikom możliwość cyklicznego udziału w szkoleniach 
specjalistycznych poszerzających wiedzę niezbędną do rzetelnego wykonywania 
nadzoru nad SKP.  

W okresie od czerwca 2008 r. do października 2015 r. Naczelnik Wydziału wziął 
udział w: ośmiu pięciogodzinnych szkoleniach dotyczących zmian przepisów 
prawnych w zakresie działalności SKP, czterodniowym szkoleniu dotyczącym 
realizacji uprawnień nadzorczych starostów wobec SKP i ośrodków szkolenia 
kierowców, jednodniowym seminarium szkoleniowym skierowanym do organów 
nadzorujących SKP i rejestrujących pojazdy i SKP, dwudniowej konferencji 
                                                      
18 Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 
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szkoleniowej „Badania techniczne w świetle obowiązujących przepisów” oraz 
dwudniowym seminarium dla pracowników wydziałów komunikacji i SKP. 
Samodzielny Referent uczestniczył, w okresie od października 2012 r. do 
października 2015 r., w czterech pięciogodzinnych szkoleniach dotyczących zmian 
przepisów prawnych w zakresie działalności SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 579-580) 

W latach 2014-2015 na terenie Powiatu funkcjonowały niżej wymienione podmioty 
prowadzące działalność regulowaną (oprócz SKP): 

− ośrodki szkolenia kierowców (11 w 2014 r. i 11 w 2015 r.), 

− przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy (150 w 2014 r. i 157 
w 2015 r. 

W ww. okresie pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili: 

− Naczelnik Wydziału – 28 kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz 37 kontroli 
przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy na podstawie 
przepisów ustawy o transporcie drogowym, 

− Starszy Referent – 12 kontroli ośrodków szkolenia kierowców. 
(dowód: akta kontroli str. 581) 

B. Porozumienie z Dyrekorem TDT 

W okresie objętym kontrolą Starosta nie powierzył prowadzenia kontroli SKP 
Dyrektorowi TDT.  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

C. Kontrola wewnętrzna 

W Regulaminie organizacyjnym ustalono, że Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
(„Biuro”) zapewnia prowadzenie audytu wewnętrznego, którego celem jest 
wspieranie Starosty w prowadzeniu przez niego kontroli zarządczej w Powiecie oraz 
prowadzenie kontroli wewnętrznej, której celem jest racjonalne zapewnienie 
Starosty o sprawności funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w ramach kontroli 
zarządczej w zakresie prawidłowości realizacji zadań. 

W okresie objętym kontrolą Biuro nie powadziło kontroli dotyczących dopuszczania 
pojazdów do ruchu drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 582-586) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w badanym 
obszarze. 

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 Kontroli19, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie kontroli SKP w okresach nie dłuższych niż raz w roku oraz 
egzekwowanie od diagnostów przeprowadzania wszystkich wymaganych 
prawem badań technicznych pojazdów. 

2. Zintensyfikowanie nadzoru nad diagnostami zatrudnionymi w SKP w celu 
wyeliminowania przypadków błędnych wpisów w rejestrach przeprowadzonych 
badań technicznych pojazdów. 

                                                      
19 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096. 
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3. Zapewnienie należytej staranności w prowadzeniu rejestru przedsiębiorców 
prowadzących SKP. 

4. Bieżący monitoring ważności poświadczeń wystawianych przez Transportowy 
Dozór Techniczny o posiadaniu przez SKP wyposażenia i warunków lokalowych 
zgodnych z wymaganiami odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań. 

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         sierpnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 
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