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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn 
(dalej: „Starostwo”). 

Andrzej Abako, Starosta Powiatu Olsztyńskiego (dalej: Starosta) od 21 listopada 
2018 r. Poprzednio: Małgorzata Chyziak, Starosta Powiatu Olszyńskiego  
(od 1 grudnia 2014 r.). 

(akta kontroli str. 2-3) 

Wydawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad kierującym, związane  
z eliminacją z ruchu drogowego kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu lub 
środków działających podobnie do alkoholu.  

Lata 2017 – 2020 (I półrocze) z wykorzystaniem dowodów przed tym okresem, 
mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli.  

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

 
Izabela Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/90/2020 z 25 września 2020 r.  

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie działania Starosty pozwalały na skuteczne eliminowanie  
z ruchu drogowego kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, w stanie po 
spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz przyczyniały 
się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po wpływie prawomocnych 
wyroków, w których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, Starosta w większości 
przypadków niezwłocznie wszczynał postępowania w zakresie cofnięcia uprawnień 
do kierowania pojazdami oraz wydawał decyzje o skierowaniu na badania lekarskie, 
badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny  
w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii  
w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. Starosta rzetelnie i na 
bieżąco wywiązywał się z obowiązku przekazywania do Centralnej Ewidencji 
Kierowców (dalej: CEK) danych i informacji o kierujących, którzy prowadzili pojazd 
pod wpływem środków zabronionych. W przypadku orzeczenia sądu o ograniczeniu 
uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę 
alkoholową, dokonywał niezbędnego wpisu o takim ograniczeniu w prawie jazdy 
oraz w CEK.   

Stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości, które dotyczyły w szczególności:  

− nie wszczęcia postępowań administracyjnych i nie wydania wbrew 
postanowieniom  wynikającym odpowiednio z art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 
102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami3 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w 8 przypadkach (4,3% z 188 
badanych), w których minął wskazany w wyrokach sądu zakaz prowadzenia 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 (dalej: „ustawa o NIK”). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm. (dalej: ustawa o kierujących). 
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pojazdów, a kierujący nie przedstawili orzeczeń lekarskich, psychologicznych 
oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego, 

− nieterminowego załatwienia 10 spraw (1,3% z 746 zbadanych) dotyczących 
cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, skierowania kierowcy na 
badania lekarskie, na badania psychologiczne w zakresie psychologii 
transportu oraz kurs reedukacyjny w związku z kierowaniem pojazdem w stanie 
nietrzeźwości, bowiem decyzje w tych sprawach wydano od 33 do 85 dni od 
daty wszczęcia postępowania, co było niezgodne z art. 35 § 2 i § 3 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4, 

− nie powiadomienia stron w przypadku 10 ww. postępowań o przyczynie zwłoki 
oraz nowym terminie załatwienia sprawy, do czego zobowiązywał art. 36 § 1 i § 
2 Kpa,  

− wszczęcia 4 postępowań (2,1% z 188 zbadanych) w sprawie cofnięcia 
uprawnień do kierowania pojazdami od 73 do 434 dni od wpływu wyroku 
orzekającego o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, podczas gdy  
w pozostałych przypadkach były one wszczynane średnio po upływie 3 dni.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 

1.1. W latach 2017-2020 (I półrocze) w Starostwie proces wydawania uprawnień 
zarówno dla osób, które ubiegały się o nie po raz pierwszy, jak również tych, które 
ubiegały się o ich ponowne wydanie, był realizowany na podstawie ustawy  
o kierujących oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym5.  
W Starostwie zadania te były wykonywane w Wydziale Komunikacji i Transportu, na 
stanowisku pracy do spraw praw jazdy. Zadania w tym zakresie były ujęte w 
zakresach czynności realizujących je pracowników, którzy posiadali upoważnienia 
do załatwiania, w imieniu Starosty, spraw z zakresu wydawania uprawnień 
kierowcom.  

W Starostwie nie wdrożono dodatkowych procedur dotyczących wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdem, wydawania decyzji o cofnięciu uprawnień  
(art. 103 ust. 1 ustawy o kierujących), zatrzymaniu prawa jazdy (art. 102 ust. 1), 
skierowaniu na badania lekarskie (art. 99 ust. 1 pkt 2), badania psychologiczne  
w zakresie psychologii transportu (art. 99 ust. 1 pkt 3), kurs reedukacyjny w związku  
z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości (art. 99 ust. 1 pkt 5).   

 (akta kontroli str. 4-45) 

1.2.1. Analiza pięciu postępowań dotyczących wydawania uprawnień do kierowania 
pojazdem osobom ubiegającym się po raz pierwszy o ich uzyskanie wykazała, że 
wydawano je po spełnieniu wymogów wskazanych w art. 11 i 12 ustawy  
o kierujących. Wnioskodawcy m.in.: 

− odbyli szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdali 
egzamin państwowy,  

− przedstawili orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia 
pojazdu, 

− oświadczyli, pod rygorem odpowiedzialności karnej o tym, że nie posiadają 
innego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem 
silnikowym, nie został wobec nich orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu 

                                                      
4 Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm. (dalej: Kpa). 
5 Dz. U. z 2020 r., poz. 110, ze zm. (dalej: ustawa o rd). 
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zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nie mają zatrzymanego 
bądź cofniętego prawa jazdy. 

Starosta wydał prawa jazdy na okresy wskazane w orzeczeniach lekarskich.    

(akta kontroli str. 181) 

1.2. W procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Starosta korzystał  
jedynie z części danych i informacji zgromadzonych w CEK, w tym również  
w odniesieniu do kierujących pod wpływem środków zabronionych. Były to dane, 
które pracownicy Starostwa wprowadzili do CEK za pośrednictwem systemu SI 
Kierowca (tzw. lokalnej bazy powiatu olsztyńskiego), w tym m.in. orzeczone przez 
sądy zakazy, decyzje orzekające o zatrzymaniu prawa jazdy, o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdami, skierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz 
kurs reedukacyjny, orzeczenia lekarskie. Baza ta nie dawała możliwości do 
korzystania lub podglądu danych kierowcy w ewidencjach m.in. sądowych lub 
policyjnych. Informacje o kierowcy od tych instytucji Starostwo uzyskiwało jedynie  
w formie papierowej.  

W dniu 5 grudnia 2020 r., w ramach systemu CEK, zostały wdrożone nowe 
rozwiązania techniczne umożliwiających m.in. weryfikację danych o kierującym 
pojazdem.  

Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że w Starostwie nie podejmowano dodatkowych działań 
w celu przygotowania do pozyskiwania danych z CEK. Dodał, że w ramach 
samokształcenia pracownicy mieli obowiązek zapoznania się z nowym przepisami. 
Wprowadzone 5 grudnia 2020 r. nowe rozwiązania w CEK, zdaniem Dyrektora, nie 
wpłynęły na usprawnienie działań pracowników Starostwa, ponieważ nie 
wprowadziły istotnych zmian. Dodał, że istotnym byłoby umieszczanie w systemie, 
przez organy uprawnione, informacji o zatrzymaniu prawa jazdy, przeprowadzonych 
badaniach lekarskich, psychologicznych, kursie reedukacyjnym. Dyrektor wskazał 
również na zbyt późne przesyłanie wyroków sądowych, często pod koniec upływu 
terminu o zakazie prowadzenia pojazdów.  

 (akta kontroli str. 46, 339-342) 

1.3. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o kierujących pojazdami Starosta zwracał się  
w drodze teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw Jazdy do odpowiednich 
organów państw członkowskich Unii Europejskiej o potwierdzenie, że osoba 
ubiegająca się o uprawnienia nie posiada prawa jazdy wydanego w jednym z tych 
państw ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy 
lub procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy. Starosta kierował 
zapytania do organu zrzeszonego w ww. systemie w przypadkach, gdy obywatel 
Polski lub obcokrajowiec posiadający prawo jazdy wydane w innym kraju UE, złożył 
wniosek o wydanie tego dokumentu w Polsce. W okresie objętym kontrolą Starosta 
skierował 198 takich pytań, w tym w 2017 r. – 44, w 2018 r. – 56, w 2019 r. – 74,  
w I półroczu 2020 r. – 24. 
Nie korzystano z możliwości uzyskania danych z Krajowego Rejestru Karnego 
(wcześniej Centralny Rejestr Skazanych).   

(akta kontroli str. 46, 182-209, 276) 

1.4. W okresie objętym kontrolą w jednym przypadku Starosta odmówił wydania 
prawa jazdy w związku z posiadaną wiedzą o nałożonych na daną osobę zakazach 
mających związek z jazdą pod wpływem środków zabronionych. Wnioskodawca 
wniósł o wydanie prawa jazdy kat. C, C+E, argumentując, że sąd prawomocnym 
wyrokiem zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie kat. B i B+E. 
Starosta odmówił wydania prawa jazdy wskazując, że sąd w swoim wyroku nie 
zakazał  prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C, C+E, bo zakaz ten wynika 
bezpośrednio z ustawy.   

(akta kontroli str. 47, 343-351) 
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2. Nadzór nad kierującymi pojazdami 

2.1. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wymiany z urzędu prawa 
jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe 
prawo jazdy z powodu wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowadzenia 
pojazdów, postanowienia sądu lub postanowienia prokuratora o zatrzymaniu prawa 
jazdy lub otrzymania od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie 
osoby na badanie lekarskie lub na badanie psychologiczne w zakresie psychologii 
transportu (art. 97 ust. 1 ustawy o kierujących). 

(akta kontroli str. 48) 

2.2. W Starostwie nie opracowano i nie wdrożono procedur w zakresie: 

− uzyskiwania informacji o kierowcach prowadzących pojazdy pod wpływem 
środków zabronionych, 

− podejmowania decyzji o skierowaniu na: badania lekarskie, badania 
psychologiczne w zakresie psychologii transportu i egzekwowania od kierowców 
przekazywania stosownych orzeczeń w terminie określonym w art. 101 ust. 2 
pkt 2 ustawy o kierujących – tj. w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o skierowaniu, 

− podejmowania decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie 
problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii i egzekwowania 
od kierowców przekazywania zaświadczeń o ukończeniu takiego kursu  
w terminie określonym w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących, tj. w terminie 
6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. 

Działania w ww. zakresie podejmowano po wpływie prawomocnych wyroków  
o zakazie prowadzenia pojazdów w oparciu o regulacje prawne zawarte  
w ustawach: o kierujących i rd. 

Po wpływie do Starostwa prawomocnego wyroku orzekającego o zakazie 
prowadzenia pojazdów mechanicznych wszczynano procedurę, tj. wydawano: 

− zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami,  

− zawiadomienie o wykonaniu środka karnego,  

− decyzję orzekającą cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, 

− zawiadomienia o wszczęciu postępowań w sprawie skierowania na badania 
lekarskie, badania psychologiczne, kurs reedukacyjny, 

− decyzje o skierowaniu na badania lekarskie, badania psychologiczne, kurs 
reedukacyjny. 

Decyzje o cofnięciu uprawnień oraz o skierowaniu na badania lekarskie, badania 
psychologiczne, kurs reedukacyjny podpisywał koordynator stanowisk pracy do 
spraw praw jazdy, a w przypadku jego nieobecności – osoba go zastępująca. 

Starosta wszczynał postępowania, a następnie wydawał decyzje w zakresie 
skierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny również 
tych kierujących, w stosunku do których sąd wydał prawomocne wyroki  
o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów.  

Koordynator stanowisk pracy do spraw praw jazdy (dalej: Koordynator) wyjaśnił, że 
decyzje te wydawano z powodu możliwości w przyszłości zmiany przepisów, które 
pozwoliłyby kierującemu o ponowne ubieganie się o odzyskanie uprawnień.    

(akta kontroli str. 4-6, 49-51) 

2.2.1. W latach 2017-2020 (I półrocze) Starosta wydał 618 decyzji administracyjnych  
o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie w związku z kierowaniem pojazdem  
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w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu (w 2017 r. – 149 decyzji, w 2018 r. – 182, w 2019 r. – 183,  
w I półroczu 2020 r. – 104).  

Szczegółowemu badaniu poddano 188 decyzji, odpowiednio 45 decyzji wydanych  
w 2017 r., 55 w 2018 r., 56 w 2019 r. oraz 32 w I półr. 2020 r., stanowiących 30% 
wydanych ogółem w poszczególnych latach. W wyniku badania ustalono m.in., że: 

− 168 postępowań w sprawie skierowania kierowcy na badania psychologiczne  
w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości wszczęto do 30 dni 
od wpływu wyroku orzekającego o zakazie prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, 20 wszczęto powyżej 30 dni od wpływu, w tym 16 w terminie 
od 31 do 60 dni, 2 w terminie 63 i 86 dni oraz 2 – 194 i 447 dni. W przypadku 
dwóch postępowań, które zostały wszczęte najpóźniej od wpływu wyroku do 
Starostwa, w dniu wszczęcia obowiązywały decyzje o cofnięciu uprawnień.   

− 186 decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie wydano w terminie  
30 dni od wszczęcia postępowania, 

− obowiązek dostarczenia w ciągu trzech miesięcy orzeczenia lekarskiego do 
Starostwa spełniło 35 osób, 30 natomiast złożyło go po terminie (od 3 do 1137 
dni), a 121 osób nie przedstawiło orzeczeń, 

− spośród 35 osób, które złożyły orzeczenia w terminie, w stosunku do 27 sąd 
orzekł zakaz prowadzenia pojazdów do roku. 

Koordynator wyjaśnił, że nie wzywano do złożenia orzeczeń lekarskich w przypadku 
gdy osoba nie dokonała tego w terminie. Wskazał, że wszystkie osoby mają cofnięte 
uprawnienia i aby je odzyskać muszą spełnić ustawowe wymogi, w tym przedstawić 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami. Koordynator 
dodał, że w przypadku gdy sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej roku, 
właściwym jest gdy osoba ubiegająca się o odzyskanie uprawnień przedstawia 
aktualne orzeczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia, a nie np. sprzed kilku lat. 
Koordynator wyjaśnił również, że nie wydawano w tych przypadkach decyzji  
o zatrzymaniu prawa jazdy, ponieważ osoby te miały cofnięte uprawnienia i do 
czasu spełnienia przez nie wymogów ustawowych pozostają wyeliminowane z ruchu 
drogowego. Dodał, że kierowanie pojazdem po wydaniu takiej decyzji jest 
przestępstwem, natomiast po decyzji o zatrzymaniu – wykroczeniem.     

W przypadku wskazania przez uprawnionego lekarza lub psychologa terminu 
ważności wydanego orzeczenia (wydawanych na okres do pięciu lat – ale nie 
dłuższy niż w orzeczeniu – art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących), w prawie jazdy 
wskazywano datę jego ważności wynikającą z tego orzeczenia. Informację o takim 
ograniczeniu przekazywano do CEK. Starosta, posiadając informacje o kierujących 
pod wpływem środków zabronionych, konfrontował je z orzeczeniami lekarskimi  
o braku lub istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. W przypadku 
wskazania w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym istnienia przeciwwskazań 
do kierowania pojazdami, Starosta wszczynał postępowanie w sprawie cofnięcia 
uprawnień, a następnie wydawał decyzję o ich cofnięciu do czasu przedstawienia 
orzeczeń o braku przeciwwskazań. W wyniku analizy postępowań ustalono pięć 
takich przypadków. W czterech z nich Starosta wydał decyzje o cofnięciu uprawnień 
do 12 dni od wszczęcia postępowania, a jedno postępowanie na dzień badania6 nie 
zostało  zakończone.   

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki powiadomienia przez Starostę 
odpowiednich organów o poświadczeniu nieprawdy przez osoby ubiegające się  
o prawo jazdy. Nie wystąpiły również przypadki ujawnienia niestaranności  

                                                      
6 4 grudnia 2020 r.  



 

6 

w przeprowadzeniu badań lekarskich lub psychologicznych, w wyniku których 
uprawniony lekarz lub psycholog wydał orzeczenie o braku przeciwwskazań do 
prowadzenia pojazdu. 

 (akta kontroli str. 52-110, 332-335, 352-355) 

2.3. W badanym okresie Starosta wydał 618 decyzji administracyjnych  
o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne w zakresie psychologii 
transportu w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po 
użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (w 2017 r. – 149 
decyzji, w 2018 r. – 182, w 2019 r. – 183, w I półroczu 2020 r. – 104).   

Szczegółowemu badaniu poddano 188 decyzji, odpowiednio 45 decyzji wydanych  
w 2017 r., 55 w 2018 r., 56 w 2019 r. oraz 32 w I półr. 2020 r., stanowiących 30% 
wydanych ogółem w poszczególnych latach. W wyniku badania ustalono m.in., że: 

− 168 postępowań w sprawie skierowania kierowcy na badania psychologiczne  
w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości  wszczęto do 30 dni 
od wpływu wyroku orzekającego o zakazie prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, 20 wszczęto powyżej 30 dni od wpływu, w tym 16 w terminie 
od 31 do 60 dni, 2 w terminie 63 i 86 dni oraz 2 – 194 i 447 dni. W przypadku 
dwóch postępowań, które zostały wszczęte najpóźniej od wpływu wyroku do 
Starostwa, w dniu wszczęcia obowiązywały decyzje o cofnięciu uprawnień.  

− 186 decyzji o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne wydano  
w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania, 

− obowiązek dostarczenia w ciągu trzech miesięcy orzeczenia psychologicznego 
do Starostwa spełniły 42 osoby, 20 natomiast złożyło go po terminie (od 5 do 
901 dni), 124 osoby nie przedstawiły orzeczeń, 

− spośród 42 osób, które złożyły orzeczenia w terminie, w stosunku do 33 sąd 
orzekł zakaz prowadzenia pojazdów do roku.   

Koordynator wyjaśnił, że nie wzywano do złożenia orzeczeń psychologicznych  
w przypadku gdy osoba nie dokonała tego w terminie. Wskazał, że wszystkie osoby 
mają cofnięte uprawnienia i aby je odzyskać muszą spełnić ustawowe wymogi,  
w tym przedstawić orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania 
pojazdami. Koordynator wyjaśnił również, że nie wydawano w tych przypadkach 
decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ponieważ osoby te miały cofnięte uprawnienia  
i do czasu spełnienia przez nie wymogów ustawowych pozostają wyeliminowane  
z ruchu drogowego.  

 (akta kontroli str. 90-110, 353-355) 

2.4. W badanym okresie Starosta wydał 605 decyzji administracyjnych  
o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki 
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w związku z kierowaniem 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu (w 2017 r. – 130 decyzji, w 2018 r. – 183,  
w 2019 r. – 187, w I półroczu 2020 r. – 105).  

Szczegółowemu badaniu poddano 182 decyzje, odpowiednio 39 decyzji wydanych  
w 2017 r., 55 w 2018 r., 56 w 2019 r. oraz 32 w I półr. 2020 r., stanowiących 30% 
wydanych ogółem w poszczególnych latach. W wyniku badania ustalono m.in., że: 

− 164 postępowań w sprawie skierowania kierowcy na kurs reedukacyjny 
wszczęto do 30 dni od wpływu wyroku orzekającego o zakazie prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, 18 wszczęto powyżej 30 dni od wpływu, w tym  
15 w terminie od 32 do 60 dni, 3 w terminie 63, 86, 194 dni. W przypadku 
postępowania, które zostało wszczęte najpóźniej od wpływu wyroku do 
Starostwa, w dniu wszczęcia obowiązywała decyzja o cofnięciu uprawnień.  
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− 181 decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny wydano w terminie 30 
dni od wszczęcia postępowania, 

− obowiązek dostarczenia w ciągu sześciu tygodni zaświadczenia o ukończeniu 
kursu reedukacyjnego do Starostwa spełniło 37 osób, 27 natomiast złożyło go 
po terminie (od 4 do 918 dni), a 117 osób nie przedstawiło zaświadczeń, 

− spośród 38 osób, które złożyły zaświadczenia w terminie, w stosunku do 25 
sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów do roku.   

Koordynator wyjaśnił, że nie wzywano do złożenia zaświadczeń o ukończeniu kursu 
reedukacyjnego w przypadku, gdy osoba nie dokonała tego w terminie. Wskazał, że 
wszystkie osoby mają cofnięte uprawnienia i aby je odzyskać muszą spełnić 
ustawowe wymogi, w tym przedstawić zaświadczenie. Wyjaśnił również, że nie 
wydawano w tych przypadkach decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ponieważ osoby 
te miały cofnięte uprawnienia i do czasu spełnienia przez nie wymogów ustawowych 
pozostają wyeliminowane z ruchu drogowego.  

(akta kontroli str. 90-110, 353-355) 

2.5. Starosta otrzymywał z sądów informacje o ograniczeniu uprawnienia do 
kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Po wpływie 
prawomocnego postanowienia Starosta dokonywał wpisu o takim ograniczeniu  
w prawie jazdy oraz w systemie CEK. Starostwo nie posiadało szczegółowych 
danych dotyczących liczby dokonanych wpisów w tym zakresie.  

Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że w Starostwie nie prowadzono rejestrów z takimi 
danymi oraz, że nie można ich wygenerować z modułu kontrolno-sprawozdawczego 
CEK.  

W wyniku badania 188 postępowań zakończonych wydaniem decyzji o cofnięciu 
uprawnień ustalono, że w 8 przypadkach nastąpiła zmiana środka karnego,  
z zakazu prowadzenia na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych  
w blokadę alkoholową, z tego 3 osobom przywrócono uprawnienia, 1 odmówiono  
z uwagi na negatywny wynik badania lekarskiego, a pozostałe osoby nie wystąpiły  
o wydanie prawa jazdy lub nie przystąpiły do egzaminu.  

(akta kontroli str. 5-6, 111-117) 

2.6. W latach 2017-2019 Starosta wydał 871 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy  
(w 2017 r. – 282, w 2018 r. – 281, w 2019 r. – 308). W Starostwie nie prowadzono 
ewidencji, z których wynikałyby przyczyny wydania decyzji o zatrzymaniu prawa 
jazdy.  

Dyrektor wyjaśnił, że z modułu kontrolno-sprawozdawczego CEK nie ma możliwości 
wygenerowania danych z podziałem na przyczyny zatrzymania, a w Starostwie nie 
są prowadzone dodatkowe rejestry, z których można byłoby takie dane 
wygenerować.     

Starosta nie wydawał decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący 
nie przedstawił w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego, psychologicznego 
oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego. 

Koordynator wyjaśnił, że we wszystkich przypadkach były wydane decyzje  
o cofnięciu uprawnień, a dokumenty znajdowały się w Starostwie. Osoba, która 
zamierza odzyskać uprawnienia musi spełnić wszystkie wymogi ustawowe.  

Koordynator wskazał natomiast, że w dwóch przypadkach, w których kierujący nie 
zwrócili prawa jazdy, nie wydano decyzji o jego zatrzymaniu, ponieważ w jednym 
przypadku w decyzji o cofnięciu uprawnień wskazano, że zgodnie z wyrokiem sądu, 
okres na jaki orzeczono zakaz biegnie od zwrotu prawa jazdy. Natomiast w drugim 
przypadku, w którym pomimo wezwania osoba nie zwróciła prawa jazdy, 
koordynator wskazał, że sytuacja jest tożsama jak u osób, których prawo jazdy 
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znajduje się w Starostwie. Osoba ta chcąc odzyskać uprawnienia musi spełnić 
wymogi ustawowe, w tym przedstawić orzeczenia i zaświadczenie, na które została 
skierowana.   

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wskazane w art. 136 ust. 1a 
ustawy o rd, tj. do Starostwa nie wpłynęły zatrzymane przez Policję prawa jazdy, 
które zostały wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, a kierujący 
pojazdem nie miał miejsca zamieszkania na jej terytorium. 

  (akta kontroli str. 52-88, 116-121, 356-368) 

2.7. W latach 2017-2019 Starosta wydał 930 decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami (w 2017 r. – 293, w 2018 r. – 321, w 2019 r. – 316).  
W 41 przypadkach7 powodem cofnięcia uprawnień było stwierdzenie na podstawie 
orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych 
lub psychologicznych do kierowania pojazdem.  

W Starostwie nie prowadzono ewidencji, z których wynikałyby pozostałe przyczyny 
wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.  

Dyrektor wyjaśnił, że z modułu kontrolno-sprawozdawczego CEK nie ma możliwości 
wygenerowania danych z podziałem na przyczyny cofnięcia uprawnień,  
a w Starostwie nie były prowadzone dodatkowe rejestry, z których można byłoby 
takie dane wygenerować.     

Analiza 188 postępowań zakończonych wydaniem decyzji o cofnięciu uprawnień  
w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu 
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykazała m.in., że: 

− w 180 przypadkach postępowania wszczynano do 30 dni od wpływu wyroku do 
Starostwa, średnio w terminie trzech dni od wpływu, 

− 180 decyzji wydano w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania, tj. zgodnie  
z zapisami art. 35 § 3 Kpa,  

Przyjęty sposób postępowania nie pozwalał na wydanie decyzji o przywróceniu 
uprawnień przed ustaniem przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie. Starosta 
wydawał bowiem taką decyzję po ustaniu okresu zakazu wskazanego w wyroku 
sądowym, po przedstawieniu orzeczeń (lekarskiego oraz psychologicznego),  
w których stwierdzono brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, 
zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz zdaniu egzaminu 
państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.    

 (akta kontroli str. 52-88, 116-117, 121-132) 

2.8. Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o kierujących, Starosta przekazywał do CEK 
informacje o wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego 
ukończeniu oraz o wydaniu skierowania na badania lekarskie i psychologiczne i ich 
przeprowadzeniu. Analiza 746 decyzji wykazała, że przedmiotowe dane 
przekazywane były niezwłocznie. Z ewidencji w zakresie wprowadzania danych 
możliwe było uzyskanie informacji dotyczącej oznaczenia sprawy, tytułu, daty 
czynności, operatora, nazwy czynności.    

Starosta wyjaśnił, że w zakresie przekazywania danych do CEK nie występowały 
problemy w czasie gdy obowiązywało rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej 
ewidencji kierowców8, nie stwierdzono również utrudnień gdy zostało uchylone. 
Dodał, że również obecnie dane przekazywane są niezwłocznie.  

                                                      
7 W 2017 r. – 19, w 2018 r. – 11, w 2019 r. – 11. 
8 Dz. U. Nr 92, poz. 1028, ze zm. – rozporządzenie uchylone z dniem 4 czerwca 2018 r.  
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W okresie objętym kontrolą Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził jedną  
(w 2019 r.) kontrolę w zakresie wykonywania przez Starostę niektórych zadań 
określonych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących. Kontrolą objęto m.in. 
prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców oraz wymianę prawa jazdy  
w związku z wpisem potwierdzającym odbycie kwalifikacji: wstępnej, wstępnej 
przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej. Kontrola nie obejmowała zadań 
dotyczących eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem 
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.   

(akta kontroli str. 133-180) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W ośmiu przypadkach9, w których na dzień 30 czerwca 2020 r., minął wskazany  
w wyrokach sądu zakaz prowadzenia pojazdów, a kierujący nie przedstawili 
orzeczeń lekarskich, psychologicznych oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu 
reedukacyjnego, nie wszczęto postępowań administracyjnych i nie wydano 
decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie odpowiednio art. 102 ust. 1 pkt 
2 lit. c oraz art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami.   

Koordynator wyjaśnił, że w wymienionych przypadkach powinny być wydane 
decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy, a ich brak wynikał z błędu ludzkiego.  

2. W 10 przypadkach10 nieterminowo załatwiono sprawy dotyczące: cofnięcia 
uprawnień do kierowania pojazdami (5), skierowania kierowcy na badania 
lekarskie (2), na badania psychologiczne (2) oraz na kurs reedukacyjny  
w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości (1). Decyzje 
administracyjne w tych sprawach wydano bowiem od 33 do 85 dni od daty 
wszczęcia postępowania, co było niezgodne z art. 35 § 2 i § 3 Kpa.  

Art. 35 § 2 Kpa stanowi, że niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które 
mogą być rozpatrzone m.in. w oparciu o fakty i dowody znane z urzędu 
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na 
podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, zaś w § 3 tego artykułu, iż 
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

Koordynator wyjaśnił, że opóźnienia wynikały z natłoku obowiązków,  
a w 2020 r. z zawirowań kadrowych w związku z wystąpieniem epidemii 
spowodowanej rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19.  

3. W przypadku ww. postępowań nie zawiadomiono stron o przyczynach zwłoki 
oraz o nowym terminie załatwienia sprawy, do czego zobowiązywał art. 36 § 1  
i §  2 Kpa. 

Koordynator wyjaśnił, że w wyniku upływu czasu nie może ustalić przyczyn nie 
zawiadomienia stron o niedotrzymaniu terminów.  

4. W dwóch przypadkach11 nie wydano decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami, wymaganej art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących, 
mimo że w stosunku do kierujących sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów,  

                                                      
9 Nr KT-II.5430.00182.2005, KT-II.5430.00200.2015, KT-II.5430.01272.2010, KT-II.5430.00488.2015, 
KT-II.5430.05819.2006, KT-II.5430.03059.2003, KT-II.5430.02271.2010, KT-II.5430.00211.2012. 

10 Nr KT-II.5430.02971.2005, KT-II.5430.08439.2004, KT-II.5430.00235.2005, KT-I.5430.00404.2020, 
KT-II.5430.00053.2008, dwie decyzje o nr KT-II.5430.02971.2005, trzy decyzje o nr KT-
II.5430.03048.2010. Trzy z wymienionych postępowań prowadzone były w 2020 r., wpłynęły do 
Starostwa odpowiednio: 10 lutego, 2 marca, 9 kwietnia. 
11 Nr KT-II.5430.01766.2007, KT-II.5430.01633.2016. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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a Starosta po wpływie wyroków do Starostwa wszczął postępowania. Do 30 
listopada 2020 r. postępowania nie zostały zakończone.   

Koordynator wyjaśnił, że w jednym przypadku przeoczono fakt, że decyzja nie 
została wydana i umieszczono teczkę tej osoby w archiwum, a w drugim nie 
można było określić okresu cofnięcia uprawnień w związku, iż kierujący nie 
zwrócił prawa jazdy.  

5. W jednym przypadku12 nie wszczęto postępowania o cofnięcie uprawnień do 
kierowania pojazdami oraz nie wydano decyzji o cofnięciu, mimo że w stosunku 
do kierującego sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. 

Koordynator wyjaśnił, że wyrok wpłynął do Starostwa przed końcem upływu 
terminu zakazu. Z uwagi na długość postępowania, które zakończyłoby się po 
dacie obowiązywania zakazu, nie wszczynano postępowania.  

Zdaniem NIK, nie można zgodzić się z takim stanowiskiem. W wyroku, który 
wpłynął do Starostwa 11 marca 2020 r., orzeczono zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych na okres sześciu miesięcy od daty zdarzenia, 
podczas którego zatrzymano prawo jazdy, tj. od 24 listopada 2019 r. Tym 
samym Starosta miał czas, aby wszcząć postępowanie administracyjne w celu 
wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, do czego zobowiązywał art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy  
o kierujących.     

6. W czterech przypadkach13 (ze 188 badanych) Starosta wszczął postępowanie  
o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami od 73 do 434 dni (średnio  
w tych przypadkach po 204) od wpływu prawomocnych wyroków do Starostwa, 
co nie było działaniem rzetelnym. Podkreślić należy przy tym, że  postępowanie 
w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami nie wymaga 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających, może być przeprowadzone na 
podstawie dowodów (prawomocny wyrok sądu o zakazie prowadzenia pojazdu), 
którymi dysponuje organ, zaś decyzja o cofnięciu uprawnień ma charakter 
związany, co oznacza, że nie zależy ona od jego uznania. 

Koordynator wyjaśnił, że w dwóch przypadkach wynikało to z braku 
odpowiedniej kontroli zamiejscowych stanowisk Starostwa, gdzie zatrudnieni 
pracownicy nieprawidłowo prowadzili postępowania. Dodał, że obecnie sprawy o 
cofnięcie uprawnień w związku kierowaniem pod wpływem środków zakazanych 
prowadzone są przez pracowników w Olsztynie. W pozostałych przypadkach 
wynikało to z natłoku zajęć.       

 (akta kontroli str. 182- 338, 369-373) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag, a na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące wnioski: 
 

1. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach wskazanych  
w ustawie o kierujących.  

2. Załatwienie spraw dotyczących cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami 
oraz skierowania kierowcy na badania lekarskie, na badania psychologiczne  
w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny w związku  
z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości w terminach wskazanych  

                                                      
12 Nr KT-II.5430.06317.2003. 

13 Nr KT-II.5430.000356.2006, KT-II.5430.01044.2013, KT-II.5430.01059.2017, KT-II.5430.06381.2004. 
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w Kpa, a w przypadku ich niedotrzymania, powiadamianie stron o przyczynach 
zwłoki oraz nowym terminie załatwienia sprawy.   

3. Wszczynanie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia uprawnień do 
kierowania pojazdami bez zbędnej zwłoki.   

4. Podjęcie działań w celu należytego wywiązywania się z ustawowego obowiązku 
wydawania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, 23 grudnia 2020 r.  
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