
 
 

 
 

  
 
 
LOL.410.011.04.2020 
 
 

Pan 
Bartosz Bielawski 
Starosta Powiatu Iławskiego  
ul. Generała Władysława Andersa 2a  
14-200 Iława 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/20/030 Eliminowanie z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających 

 
 



 

1 

 
 
 

I. Dane identyfikacyjne 

Starostwo Powiatowe w Iławie, ulica ul. Generała Władysława Andersa 2a, 14-200 
Iława (dalej: „Starostwo”). 

 

Bartosz Bielawski - Starosta Powiatu Iławskiego od 19 listopada 2018 r. (dalej: 
Starosta). Wcześniej funkcję tę od 26 listopada 2014 r. pełnił Marek Polański. 
 
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 

 

Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LOL/96/2020 z 12 października 2020 r. 

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
W latach 2017-2020 (do 30 czerwca) działania Starosty pozwalały na skuteczne 
eliminowanie z ruchu drogowego kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości,  
w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz przyczyniały się do 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Nadzór nad kierującymi pojazdami Starosta realizował poprzez wykonywanie na 
bieżąco nałożonych na niego obowiązków wydawania uprawnień do prowadzenia 
pojazdu w sposób uniemożliwiający ich wydawanie osobom, które nie spełniały 
warunków określonych w ustawie o kierujących3, związanych z uzależnieniami od 
alkoholu i środków odurzających oraz kierowanie pojazdami po ich spożyciu.   

Starosta terminowo wydawał decyzje o skierowaniu osób, które kierowały pojazdem 
pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, na badania 
lekarskie, na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz na kurs 
reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 
narkomanii. 

Prawidłowo realizował obowiązek dokonania w prawie jazdy wpisu ograniczeń 
zapobiegających możliwości prowadzenia pojazdu bez kontroli stanu trzeźwości,  
tj. bez zainstalowanej blokady alkoholowej, a także obowiązek wydawania decyzji  

                                                      
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 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, ze zm.). 
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o zatrzymaniu prawa jazdy (poza jednym przypadkiem) i o cofnięciu uprawnień do 
prowadzenia pojazdów. Właściwie przeprowadzał wymianę prawa jazdy wydanego 
w innym kraju na polskie krajowe prawo jazdy. 

Starosta na bieżąco wywiązywał się z obowiązku przekazywania do CEK4 
wymaganych m.in. przepisami prawa o ruchu drogowym5 danych i informacji  
o kierujących, którzy prowadzili pojazd pod wpływem środków zabronionych. 
System informatyczny SI Kierowca, prowadzony przez Starostwo, nie pozwalał na 
pobieranie informacji z CEK, natomiast Starostwo korzystało z powyższych 
wprowadzonych danych, w ramach tzw. bazy lokalnej, do prowadzonego nadzoru 
nad kierowcami.   

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

− niewszczęcia do 30 października 2020 r. postępowania administracyjnego  
w celu wydania, stosownie do wymogu określonego w art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. c  
i pkt 3, decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, mimo że upłynął termin wymagany 
do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego oraz termin 
dostarczenia orzeczeń lekarskich i psychologicznych,  

− nieprzekazania niezwłocznie jednego zatrzymanego prawa jazdy wydanego 
przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, do właściwego organu państwa, 
w którym zostało ono wydane. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 
1.1. Realizacja zadań w zakresie: wydawania uprawnień do kierowania pojazdem,  
w związku z zakazem ich wydawania osobom uzależnionym i kierującym pod 
wpływem środków zabronionych, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami po 
raz pierwszy, wydawania wtórników prawa jazdy, wymiany prawa jazdy lub 
uzyskania prawa jazdy innej kategorii, odbywała się w Starostwie na podstawie 
Regulaminu organizacyjnego6, zakresów obowiązków pracowników oraz 
obowiązującego prawa.  

Zadania objęte kontrolą przypisane były i realizowane w Wydziale Komunikacji, do 
obowiązków którego należało m.in.:  
− wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami dla osób ubiegających się oraz 

odmowa wydania uprawnień,  
− kierowanie na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli kierujący kierował 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu oraz jeżeli istniały uzasadnione i poważne 
zastrzeżenia do stanu zdrowia osoby posiadającej prawo jazdy, 

− kierowanie na badania psychologiczne, jeżeli osoba kierowała pojazdem  
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu, 

                                                      
4 Centralna Ewidencja Kierowców. 
5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 
6 Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Iławie przyjęty uchwałą Nr V/412/15 Rady 
Powiatu Iławskiego z 26 lutego 2015 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu Iławskiego:  
Nr 52/232/15 z 20 października 2015 r., Nr 87/389/16 z 26 kwietnia 2016 r., Nr 136/570/16  
z 20 grudnia 2016 r., Nr 220/1087/18 z 27 marca 2018 r., Nr 244/1177/18 z 31 lipca 2018 r. oraz  
Nr 77/299/19 z 30 grudnia 2019 r. 
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− wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy oraz cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami oraz o ich przywróceniu po ustaniu 
przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie. 

Powyższe zadania ujęte były w zakresach obowiązków dwóch pracowników 
powyższego Wydziału, których bezpośrednio nadzorowała Dyrektor tego Wydziału. 

Starosta wyjaśnił, że Starostwo nie miało opracowanych dodatkowych procedur 
kontrolnych, mających na celu ustalenie spełniania przez osoby ubiegające się  
o wydanie uprawnień krajowych lub międzynarodowych do prowadzenia pojazdu, 
wszystkich wymogów określonych w art. 11 ustawy o kierujących, gdyż przepisy  
w tej ustawie oraz rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami7 były wystarczające. 

 (akta kontroli str. 2-4, 9-32) 

1.2. System informatyczny SI Kierowca, prowadzony przez Starostwo, nie pozwalał 
na pobieranie informacji o kierowcach, którzy kierowali pojazdem pod wpływem 
środków zabronionych, ani z CEK ani z CRS8. Starostwo mogło korzystać tylko  
z wprowadzonych przez siebie danych, w ramach tzw. lokalnej bazy powiatu 
iławskiego. Informacje o kierowcy od m.in. policji, prokuratury czy sądu, Starostwo 
uzyskiwało w formie papierowej, które po otrzymaniu wprowadzało do CEK przez 
uprawnionego pracownika. 

Starostwo sporadycznie korzystało z CRS, i to jedynie w formie wniosków 
papierowych, w celu uzyskania informacji o osobie, która ubiegała się  
o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, a która była pozbawiona 
wolności w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.  

W związku z ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw9 oraz ogłoszonym komunikacie Ministra Cyfryzacji10, z dniem  
5 grudnia 2020 r., jak wyjaśnił Starosta, Wydział Komunikacji w Starostwie nie 
zmienił organizacji pracy i nie było konieczności nadawania nowych uprawnień 
pracownikom, ani też podjęcia przygotowywań technicznych do pozyskiwania 
danych. Zgodnie z wyżej podanym komunikatem, za sprawy techniczne i ich 
realizację odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Podał, że w dniu 12 listopada 2020 r. 
odbyło się spotkanie online, na którym omówione zostały zagadnienia dotyczące 
m.in. zmian w zakresie CEP i CEK oraz ich wpływu na organy wydające 
uprawnienia do kierowania pojazdami i organy rejestrujące pojazdy. Ponadto, w dniu 
1 grudnia 2020 r. na stronie informacyjnej dla starostw podano instrukcję w sprawie 
elektronicznego zatrzymywania dokumentu prawa jazdy i jego zwrotu.  Wyjaśnił, że 
nowa wersja aplikacji systemu Kierowca została wdrożona przed wejściem w życie 
ww. przepisów i Starostwo w terminie mogło korzystać i wprowadzać odpowiednie 
dane do CEK w zakresie zatrzymywania i zwrotu prawa jazdy. Podkreślił, że 
powyższe uregulowania nie dotyczyły wdrożenia systemu CEK 2.0. 

(akta kontroli: str. 2-8,317-318) 

                                                      
7 Dz.U. 2016 poz. 231. 
8 Centralny Rejestr Skazanych (dalej: „CRS”). 
9 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. Dz. U. poz. 1517. 
10 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r. w sprawie  określenie terminu wdrożenia 
rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej 
ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu 
wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie (Dz.U. 
poz. 1533). 
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1.3. Pracownicy Starostwa podczas wprowadzania wniosku o wydanie prawa jazdy 
do SI Kierowca mieli możliwość korzystania z Europejskiej Sieci Praw Jazdy 
(EUCARIS) poprzez złożenie zapytania o daną osobę, celem potwierdzenia m.in.: 
czy osoba ubiegająca się o uprawnienia nie posiada prawa jazdy wydanego  
w innym kraju ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na krajowe prawo 
jazdy lub procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy. 
Potwierdzenie tych danych, w tym ważności dokumentu, danych o kierowcy  
i organie wydającym uzyskiwano po wprowadzeniu m.in. adresata zapytania, 
numeru prawa jazdy, organu wydającego oraz daty wydania.  

(akta kontroli: str. 2-8) 

1.4. W latach 2017-2019 Starosta trzem kierowcom wnioskującym o zwrot 
zatrzymanego prawa jazdy kategorii nieobjętych wyrokami sądowymi, za 
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, odmówił wydania prawa jazdy 
kategorii nieobjętych zakazem sądowym. Wydanymi decyzjami cofnął uprawnienia 
powyższym osobom do kierowania pojazdami wszystkich kategorii. Stanął na 
stanowisku, że skoro sąd uznał za zasadne zakazanie danej osobie kierowania 
pojazdem mechanicznym na podstawie uprawnienia określonej kategorii, gdyż 
określone okoliczności dotyczące tej osoby nie gwarantowały bezpiecznego 
uczestniczenia przez nią w ruchu drogowym, to tym bardziej zasadnym było 
uniemożliwienie tym osobom prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których 
uprawnia posiadanie innej kategorii prawa jazdy.  

Wszyscy trzej wnioskodawcy odwołali się od decyzji Starosty do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Elblągu, który w dwóch przypadkach utrzymał w mocy 
zaskarżone decyzje, zaś w jednym przypadku stwierdził uchybienie terminu do 
wniesienia odwołania. 

(akta kontroli str. 33-63) 

2. Nadzór nad kierującymi pojazdami 

2.1. Starosta w badanym okresie wydał trzy decyzje (po jednej w latach 2018-2020, 
z których dwie dotyczyły kierowania w stanie nietrzeźwości, zaś jedna za jazdę 
mimo cofniętych uprawnień) dotyczące wymiany dla obywateli Polski z urzędu 
prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie 
prawo jazdy. Decyzje podjęto w terminach zgodnych z kpa11, na podstawie dwóch 
postanowień prokuratury o zatrzymaniu prawa jazdy oraz w jednym przypadku 
prawomocnego wyroku sądu.  

Z analizy dokumentacji wydania powyższych decyzji wynikało, że podjęto w tym 
zakresie m.in. następujące działania: 

− po otrzymaniu postanowień z prokuratury i sądu wezwano kierujących do 
wskazania stałego miejsca zamieszkania, 

− wysłano do zagranicznych organów zapytanie o ważność prawa jazdy  
i informacje o zatrzymaniu, 

− złożono zapytania o dokument do systemu EUCARIS, 

− po stwierdzeniu, że miejsce zamieszkania kierujących było w Polsce, z urzędu 
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o wymianie prawa jazdy 

                                                      
11 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
256, ze zm.). 
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wydanego przez organ zagraniczny na prawo jazdy polskie i wezwano 
kierujących do złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy, 

− w jednym przypadku po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądowego z urzędu 
wszczęto postepowanie w sprawie skierowania kierującego na badania 
lekarskie, psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny, zaś w jednym przypadku 
wyegzekwowano od kierowcy poddanie się kontrolnemu sprawdzeniu 
kwalifikacji, w trzecim przypadku (do dnia badania tego zagadnienia12) do 
Starostwa nie wpłynął jeszcze wyrok sądowy, 

− poinformowano organ zagraniczny o wymianie prawa jazdy na polskie krajowe 
prawo jazdy,  

− w jednym przypadku, po spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymagań, 
wydano decyzję o przywróceniu uprawnień, zaś w dwóch pozostałych 
przypadkach obowiązywały decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania 
pojazdami. 

(akta kontroli str. 64-129) 

2.2. W latach 2017-2020 (I półrocze) Starosta skierował na badania lekarskie 
ogółem 343 kierowców, w tym 307 kierujących (89,5% ogółu) pod wpływem 
alkoholu, po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do 
alkoholu, tj. środków odurzających. Spośród 307 skierowanych osób, 109 
przedstawiło orzeczenia lekarskie (35,5% skierowanych). 

W poszczególnych latach realizacja ww. decyzji kształtowała się następująco: 
− w 2017 r. ogółem wydano 115 skierowań, w tym z powodu kierowania pod 

wpływem alkoholu lub środka odurzającego 104 (90,4%), z których orzeczenia 
lekarskie przedstawiło 39 kierowców (37,5%), 

− w 2018 r. odpowiednio: 81, 68 (84,0%) i 24 (35,3%), 
− w 2019 r. odpowiednio: 114, 104 (91,2%) i 37 (35,6%), 
− w 2020 r. (I połowa) odpowiednio: 34, 31 (91,2%) i 9 (29,0%). 

(akta kontroli str. 130-142) 

Z analizy 70 decyzji z lat 2017-2020 (I półrocze), co stanowiło 22,8% skierowań 
Starosty na badania lekarskie kierowców kierujących po spożyciu alkoholu i/lub 
innych substancji działających podobnie do alkoholu, wynikało, że: 

− decyzje o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, we wszystkich badanych 
przypadkach, zostały wydane w przeciągu od 9 do 30 dni od dnia uzyskania 
przez Starostwo prawomocnego wyroku sądowego o kierowaniu pojazdem po 
spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do alkoholu;  

− przyczyną wydania skierowania na badania lekarskie w 69 analizowanych 
przypadkach była jazda pojazdem po spożyciu alkoholu, zaś w 1 przypadku po 
użyciu środka odurzającego; 

− 3 skierowanych na badania kierowców zgłosiło się do lekarza w ciągu miesiąca 
od dnia otrzymania decyzji, 34 po upływie miesiąca od otrzymania skierowania, 
zaś o 33 Starostwo nie posiadało informacji, gdyż nie przedłożyli orzeczeń 
lekarskich; 

− obowiązek dostarczenia w ciągu trzech miesięcy badania lekarskiego do 
Starostwa spełniło 19 skierowanych osób (w większości kierujący po wyroku 
sądowym o zakazie prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do jednego 

                                                      
12 19 listopada 2020 r. 
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roku), 18 po terminie trzech miesięcy (od 7 do 1106 dni po terminie), z tym że  
8 dostarczyło przed upływem 30 dni), zaś 33 w ogóle nie dostarczyło orzeczeń 
lekarskich (na dzień 30 października 2020 r. opóźnienie to wynosiło od 58 do 
1137 dni); Starosta wyjaśnił, że Starostwo nie podejmowało w tym zakresie 
żadnych działań, celem wyegzekwowania dostarczenia przez kierowców 
orzeczeń lekarskich w ustawowym terminie, ponieważ ustawa o kierujących nie 
nakłada na Starostę takiego obowiązku i tym samym nie daje mu takiego 
uprawnienia. Podał, że dla bezpieczeństwa ruchu drogowego bardziej zasadna 
jest sytuacja, gdy weryfikacja stanu zdrowia kierowcy następuje bezpośrednio 
przed przywróceniem uprawnień, niż niedługo po ich zatrzymaniu, szczególnie  
w przypadkach, gdy kierowca odzyskuje je dopiero po wielu miesiącach lub 
latach; 

− w związku z powyższymi opóźnieniami w dostarczeniu zaświadczeń lub w ogóle 
ich nie dostarczeniu, Starosta w uzasadnionych prawnie przypadkach wydawał 
decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy (pkt 2.6. wystąpienia); 

− z 37 przedłożonych orzeczeń lekarskich ich ważność lekarze określili 
następująco: w 7 przypadkach stwierdzili istnienie przeciwskazań, w tym  
w 6 przypadkach nie określili terminu następnego badania, zaś w 1 przypadku 
lekarz taką datę wskazał; w 30 przypadkach lekarze określili brak 
przeciwskazań, w tym w 18 przypadkach wskazali datę następnych badań, zaś 
w 12 przypadkach nie określili terminu lub zapisali jako bezterminowe; Starosta 
wyjaśnił, że pomimo braku przepisów nakładających na niego obowiązek 
egzekwowania od kierowców poddawania się następnym badaniom lekarskim, 
podejmuje działania dyscyplinujące kierowców, m.in. poprzez wymianę prawa 
jazdy zgodnie z terminem w przedłożonym orzeczeniu. Kierowcy wiedzą, że gdy 
nie poddadzą się kolejnemu badaniu, ich prawo jazdy straci ważność.  
W przypadku, gdy np. kierowcy przedkładali orzeczenia lekarskie z określonym 
terminem ważności, a ich prawo jazdy było wydane na czas nieokreślony, 
Starosta pisemnie informował kierowcę o konieczności wymiany posiadanego 
prawa jazdy na dokument z określonym terminem. Podkreślił, że takie działania 
może podejmować tylko na wniosek kierowcy, a nie z urzędu; 

− nie ujawniono przypadków, wymagających powiadomienia przez Starostę 
odpowiednich organów o poświadczeniu nieprawdy o braku uzależnień przez 
osoby ubiegające się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów, 

− nie stwierdzono przypadków aby Starosta musiał podejmować działania wobec 
uprawnionego lekarza, który wydał pozytywne orzeczenie o braku 
przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, w przypadku ujawnienia 
niestaranności w przeprowadzeniu badań lekarskich.  

 (akta kontroli str. 143-155,213-221,319-321) 

2.3. W latach 2017-2020 (I półrocze) Starosta skierował na badania psychologiczne 
ogółem 407 kierowców, w tym 304 (74,7% ogółu) kierujących pod wpływem 
alkoholu, po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do 
alkoholu, tj. środków odurzających. Spośród 304 skierowanych osób orzeczenia 119 
przedłożyło psychologiczne (39,1% skierowanych). 

W poszczególnych latach realizacja ww. decyzji kształtowała się następująco: 
− w 2017 r. ogółem wydano 134 skierowania, w tym z powodu kierowania pod 

wpływem alkoholu lub środka odurzającego 104 (77,6%), z których orzeczenia 
lekarskie przedstawiło 40 kierowców (38,5%), 
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− w 2018 r. odpowiednio: 110, 64 (58,2%) i 25 (39%), 
− w 2019 r. odpowiednio: 126, 104 (82,5%) i 43 (41,3%),  
− w 2020 r. (I połowa) odpowiednio: 37, 32 (86,5%) i  11 (34,4%). 

(akta kontroli str. 130,156-167) 

Z analizy 70 decyzji z lat 2017-2020 (I półrocze), co stanowiło 23% skierowań 
Starosty na badania psychologiczne kierowców kierujących po spożyciu alkoholu 
i/lub innych substancji działających podobnie do alkoholu, wynikało, że: 

− decyzje o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne zostały we 
wszystkich badanych przypadkach wydane w przeciągu od 9 do 30 dni od dnia 
uzyskania przez Starostwo prawomocnego wyroku sądowego o kierowaniu 
pojazdem po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do 
alkoholu;  

− przyczyną wydania skierowania na badania psychologiczne w 69 analizowanych 
przypadkach była jazda pojazdem po spożyciu alkoholu, zaś w 1 przypadku po 
użyciu środka odurzającego; 

− 16 kierujących zgłosiło się do psychologa w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
decyzji, 20 po upływie miesiąca od otrzymania skierowania, zaś odnośnie  
24 kierujących Starostwo nie posiadało informacji, gdyż nie przedłożyli oni 
orzeczeń psychologicznych; 

− obowiązek dostarczenia w ciągu trzech miesięcy badania psychologicznego do 
Starostwa spełniło 25 osób (w większości kierujący po wyroku sądowym  
o zakazie prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do jednego roku), 13 po 
terminie trzech miesięcy (od 7 do 1106 dni po terminie), z tym że 5 dostarczyło 
przed upływem 30 dni, zaś 32 nie dostarczyło w ogóle orzeczeń 
psychologicznych (na dzień 30 października 2020 r. opóźnienie to wynosiło od 
58 do 1137 dni); Starosta wyjaśnił, że Starostwo nie podejmowało w tym 
zakresie żadnych działań, celem wyegzekwowania dostarczenia przez 
kierowców orzeczeń lekarskich w ustawowym terminie, ponieważ ustawa  
o kierujących nie nakłada na Starostę takiego obowiązku i tym samym nie daje 
mu takiego uprawnienia; 

− w związku z powyższymi opóźnieniami w dostarczeniu zaświadczeń lub w ogóle 
ich nie dostarczeniu, Starosta w uzasadnionych prawnie przypadkach wydawał 
decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy (pkt 2.6. wystąpienia); 

− z 38 przedłożonych orzeczeń ich ważność psychologowie określili następująco: 
w 1 przypadku, że istnieją przeciwskazania bez określenia terminu następnego 
badania, w 37 przypadkach określili brak przeciwskazań, w tym  
w 4 przypadkach wskazali datę następnego badania, zaś 33 przypadkach nie 
określili terminu lub zapisali jako bezterminowe; Starosta wyjaśnił, że orzeczenia 
psychologiczne (po skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne w trybie 
art. 99 ust. 1 pkt 3a ustawy o kierujących pojazdami) nie muszą zawierać 
terminu ich ważności, a gdy takie terminy psycholog poda, Starosta nie bierze 
ich pod uwagę, ponieważ ważność prawa jazdy określa się tylko na podstawie 
orzeczenia lekarskiego (art. 13 ustawy o kierujących pojazdami); 

− nie stwierdzono przypadków aby Starosta musiał podejmować działania wobec 
uprawnionego psychologa, który wydał pozytywne orzeczenie o braku 
przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, w przypadku ujawnienia 
niestaranności w przeprowadzeniu badań psychologicznych. 

 (akta kontroli str. 149-155,168-174,213-221,319-321) 
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2.4. W latach 2017-2020 (I półrocze) Starosta skierował na kurs reedukacyjny  
w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii ogółem 
328 kierowców, w tym 306 (93,3% ogółu) kierujących pod wpływem alkoholu, po 
spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do alkoholu, tj. 
środków odurzających. Spośród 306 skierowanych osób, 109 przedłożyło 
zaświadczenia o odbyciu tego kursu  (35,6% skierowanych). 

W poszczególnych latach realizacja ww. decyzji kształtowała się następująco: 
− w 2017 r. ogółem wydano 108 skierowań, w tym z powodu kierowania pod 

wpływem alkoholu lub środka odurzającego 103 (95,4%), z których 
zaświadczenie z odbytego kursu przedstawiło 37 kierowców (35,9%), 

− w 2018 r. odpowiednio: 79, 66 (83,5%) i 23 (34,8%), 
− w 2019 r. odpowiednio: 108, 104 (96,3%) i 38 (36,5%), 
− w 2020 r. (I połowa) odpowiednio: 33, 33 (100%) i 11 (33,3%). 

(akta kontroli str. 130,175-187) 

Z analizy 70 decyzji z lat 2017-2020 (I półrocze), co stanowiło 22,9% skierowań 
Starosty na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej 
i przeciwdziałania narkomanii kierowców kierujących po spożyciu alkoholu i/lub 
innych substancji działających podobnie do alkoholu, wynikało, że: 

− decyzje o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie zostały we wszystkich 
badanych przypadkach wydane w przeciągu od 9 do 30 dni od dnia uzyskania 
przez Starostwo prawomocnego wyroku sądowego o kierowaniu pojazdem po 
spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do alkoholu;  

− przyczyną wydania skierowania na badania lekarskie w 69 analizowanych 
przypadkach była jazda pojazdem po spożyciu alkoholu, zaś w 1 przypadku po 
użyciu środka odurzającego; 

− 22 kierujących zgłosiło się do WORD13 w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
decyzji, 14 po upływie miesiąca od otrzymania skierowania, zaś odnośnie  
34 kierujących Starostwo nie posiadało informacji, gdyż nie przedłożyli oni 
zaświadczeń o odbyciu kursu reedukacyjnego; 

− obowiązek dostarczenia w ciągu sześciu tygodni zaświadczenia o ukończeniu 
kursu do Starostwa spełniło 7 osób (w tym 6 kierujących po wyroku sądowym  
o zakazie prowadzenia pojazdów na sześć miesięcy oraz 1 na trzy lata), 28 po 
terminie sześciu tygodni (od 14 do 1183 dni po terminie), z tym że  
14 dostarczyło przed upływem 30 dni, zaś 28 nie dostarczyło w ogóle 
zaświadczeń o ukończeniu kursu (na dzień 30 października 2020 r. opóźnienie 
to wynosiło od 158 do 1245 dni); Starosta wyjaśnił, że Starostwo nie 
podejmowało w tym zakresie żadnych działań, celem wyegzekwowania 
dostarczenia przez kierowców zaświadczeń o ukończeniu kursu 
reedukacyjnego, ponieważ ustawa o kierujących nie nakłada na Starostę 
takiego obowiązku i tym samym nie daje mu takiego uprawnienia. Poza tym 
podał, że kierowcy przedkładają wymagane zaświadczenia dopiero, gdy chcą 
odzyskać cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami; 

− w związku z powyższymi opóźnieniami w dostarczeniu zaświadczeń lub w ogóle 
ich nie dostarczeniu, Starosta w uzasadnionych prawnie przypadkach wydawał 
decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy (pkt 2.6. wystąpienia). 

 (akta kontroli str. 149-153,188-192,213-221,319-321) 

                                                      
13 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 
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2.5. W okresie objętym kontrolą Starosta, po otrzymaniu postanowienia sądowego, 
wydał dwie decyzje o wpisaniu do prawa jazdy możliwości prowadzenia pojazdu 
wyłącznie po zainstalowaniu w nim urządzenia technicznego w postaci blokady 
alkoholowej. Dotyczyło to dwóch zdarzeń drogowych w 2018 r.  

Obydwa wpisy dokonano w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku przez 
kierującego.  

W badanym okresie nie zachodziła konieczność wydania przez Starostę decyzji 
z tytułu kierowania pojazdem niewyposażonym w blokadę alkoholową przez osobę, 
na którą nałożono ograniczenie uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem 
wyposażonym w taką blokadę.  

W ocenianym okresie nie było przypadków powiadamiania Starostwa o wydaniu 
orzeczenia przez sąd stosownie do przepisu art. 182a §1 kkw14.  

(akta kontroli str. 193-211,212,245) 

2.6. W latach 2017-2020 (I półrocze) Starosta wydał 136 decyzji o zatrzymaniu 
prawa jazdy kierowcom kierującym po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji 
działających podobnie do alkoholu, w tym: 
− 52 decyzje z tytułu nieprzedstawienia w wymaganym terminie orzeczeń  

o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 
− 45 decyzji z tytułu nieprzedstawienia w wymaganym terminie orzeczeń  

o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem, 

− 39 decyzji z tytułu nieprzedstawienia zaświadczeń o ukończeniu kursu 
reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

(akta kontroli str. 212) 

Z analizy 70 zdarzeń drogowych (w ramach pobranej próby) dotyczącej nie 
przedłożenia przez kierujących badań lekarskich, psychologicznych oraz ukończenia 
kursu reedukacyjnego, sytuacja w zakresie wydanych przez Starostę decyzji  
o zatrzymaniu prawa jazdy przedstawiała się następująco: 

− w 12 przypadkach wydano takie decyzje niezwłocznie po zaistnieniu obowiązku 
ich wydania,  

− w 28 przypadkach nie zachodziła potrzeba wydania takiej decyzji, gdyż 
obowiązywała decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,  

− w 25 przypadkach kierujący zrealizowali obowiązek dostarczenia orzeczeń 
lekarskich i psychologicznych oraz przedłożyli zaświadczenia o ukończeniu 
kursów reedukacyjnych, 

− w 1 przypadku nie wszczęto postępowania, gdyż Starostwo otrzymało wyrok 
sądu po terminie zakazu, 

− w 3 przypadkach wszczęto postepowanie o zatrzymanie prawa jazdy, ale je 
umorzono, gdyż kierowcy w trakcie postępowania przedłożyli orzeczenia  
i zaświadczenia, 

− w 1 przypadku nie wszczęto postępowania o zatrzymanie prawa jazdy, pomimo 
że minął termin przedłożenia orzeczeń; decyzjami z 15 kwietnia 2020 r.15 

                                                      
14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm.). 
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Starosta skierował na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny 
obywatela polskiego zamieszkałego w Polsce, któremu Sąd Rejonowy  
w Landonderry zakazał prowadzenia pojazdów na terenie Irlandii Północnej, 
ponieważ kierował pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Mimo, że 
nie była wydana decyzja o cofnięciu uprawnień, a 6 lipca 2020 r. minął termin 
przedłożenia zaświadczenia o odbytym kursie reedukacyjnym, zaś 25 sierpnia 
2020 r. orzeczeń lekarskich i psychologicznych, Starosta nie wszczął 
postępowania celem wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy ww. kierowcy 
(szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 213-228,319-321) 

Z analizy 70 zdarzeń drogowych (w ramach pobranej próby) dotyczącej zwrotu 
prawa jazdy kierującym po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających 
podobnie do alkoholu i konieczności przedłożenia w Starostwie pozytywnego wyniku 
kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, gdyż od zatrzymania prawa jazdy upłynął 
okres przekraczający rok, wynikało, że: 
− spośród 70 zatrzymanych praw jazdy, zwrócono 28, w tym w 2 przypadkach 

kierujący przedłożyli dokument potwierdzający sprawdzenie kwalifikacji, zaś  
w 26 przypadkach nie było takiego obowiązku, 

− w pozostałych 42 przypadkach, prawa jazdy pozostawały w depozycie 
Starostwa, a z dokumentacji wynikało, że przy ich zwrocie w 38 przypadkach 
będą wymagane wyniki kontrolne sprawdzenia kwalifikacji, zaś w 4 przypadkach 
takiego wymogu nie będzie. 

 (akta kontroli: str. 213-228) 

W analizowanym okresie nie było sytuacji powzięcia przez Starostę informacji o tym, 
że organ kontroli ruchu drogowego zatrzymał prawo jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 
1a Prawa o ruchu drogowym, gdy zaistniało uzasadnione podejrzenie, że kierujący 
znajdował się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka odurzającego. 

 (akta kontroli str. 212) 

W badanym okresie Starosta w sześciu przypadkach, zgodnie z art. 136 ust. 1a 
Prawa o ruchu drogowym, gdy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż 
Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie miał miejsca zamieszkania na jej 
terytorium, zatrzymane prawo jazdy przekazał właściwemu organowi państwa, 
 w którym zostało ono wydane. 

W 5 przypadkach Starosta dokonał tego niezwłocznie w przeciągu od 3 do 8 dni16. 
W 1 przypadku w 2017 r. przekazanie nastąpiło po 131 dniach. Starostwo pierwsze 
działania podjęło, w przypadku zatrzymania prawa jazdy obywatelowi Niemiec  
w związku z kierowaniem samochodem w stanie nietrzeźwości, dopiero po  
68 dniach. Po otrzymaniu w dniu 8 lutego 2018 r. od prokuratury prawa jazdy, 
dopiero 17 kwietnia 2018 r. wystosowało (na podany w postanowieniu prokuratury 
adres w Polsce) wezwanie do ww. kierowcy do stawiennictwa w ciągu 7 dni  
w Starostwie, celem złożenia wyjaśnień dotyczących miejsca zamieszkania.  
Nie zaistniały żadne przeszkody wysłania wezwania do kierującego, niezwłocznie po 

                                                                                                                                       
15 Decyzja nr K.5430.6.49.2020 o skierowaniu na badania lekarskie, decyzja K.5430.6.50.2020  
o skierowaniu na badania psychologiczne, decyzja K.5430.6.51.2020 o skierowaniu na kurs 
reedukacyjny. 
16 Ministere de I’interiur DSCR – Sous-direction de I’education routiere et du permis de conduire – 
Francja, State Enterprise REGITRA – Vilnius – Litwa, Road Traffic Safety Directorate Riga – Łotwa, 
Ukraina - za pośrednictwem Konsulatu Ukrainy w Gdańsku oraz DVLA w Wielkiej Brytanii. 
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otrzymaniu zatrzymanego prawa jazdy. Starostwo kolejne pismo w tej sprawie 
wystosowało  
11 czerwca 2018 r. do policji, tj. po 35 dniach od zwrotu wezwania do Starostwa  
w dniu 7 maja 2018 r. W tym przypadku również nie stwierdzono przeszkód do 
szybszego wystąpienia do policji. Powyższe opóźnienia spowodowały, że Starostwo 
prawo jazdy przesłało na adres organu w Niemczech17 po 131 dniach od dnia ich 
otrzymania (szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).   

(akta kontroli: str. 229-244) 

2.7. W okresie objętym kontrolą Starosta wydał ogółem 305 decyzji o cofnięciu 
uprawnień do prowadzenia pojazdów, w związku z kierowaniem pojazdem pod 
wpływem alkoholu, po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do 
alkoholu, w tym: 
− 11 decyzji z tytułu uzyskania orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdem, 
− 7 decyzji z tytułu uzyskania orzeczenia psychologicznego o istnieniu 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, 
− 287 decyzji z tytułu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu. 

Starosta nie wydał żadnej decyzji z tytułu uchylenia sposobu wykonywania zakazu 
prowadzenia pojazdu na podstawie art. 182a § 3 kkw (art. 103 ust. 1 pkt 6 ustawy  
o kierujących)18. 

Po ustaniu przyczyn, które spowodowały powyższe cofnięcie uprawnień do 
kierowania pojazdami, Starosta w badanym okresie wydał 158 decyzji  
o przywróceniu uprawnień.  

(akta kontroli: str. 245) 

Z analizy 70 zdarzeń drogowych, w ramach pobranej próby dotyczącej wydania 
decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami kierowcom kierującym po 
spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do alkoholu, 
wynikało że: 

− w 57 przypadkach takie decyzje zostały wydane, w terminach od 9 do 30 dni od 
dnia uzyskania przez Starostwo prawomocnego wyroku sądowego o kierowaniu 
pojazdem po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie do 
alkoholu, 

− w 2 przypadkach umorzono wszczęte postępowanie o cofnięcie uprawnień, 
gdyż minął czas zakazu, z powodu braku informacji od sądu (lub otrzymania jej 
po czasie) od kiedy liczy się zakaz, pomimo dwukrotnego występowania 
Starostwa do sądu o takie informacje,  

− w 6 przypadkach nie wszczęto postępowania o cofnięcie uprawnień z powodu 
przesłania przez sąd wyroku po upływie zakazu, 

                                                      
17 Kraftfahrt-Bundesamt – Niemcy. 
18 tj. gdy kierujący, wobec którego sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio lub na 
określony okres, uzyskał odpowiednio po 10 latach lub po upływie połowy okresu zakazu orzeczenie 
sądu, według którego sąd uwzględniając określone w powołanym przepisie okoliczności złagodził ten 
zakaz poprzez orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 
niewyposażonych w blokadę alkoholową (art. 182a §1), rażąco naruszył w okresie zakazu porządek 
prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił 
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w wyniku czego sąd orzekł uchylenie tego 
sposobu wykonywania zakazu. 
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− w 2 przypadkach umorzono wszczęte postępowanie o wydanie decyzji  
o cofnięcie uprawnień, gdyż nastąpił upływ czasu zakazu, 

− w 1 przypadku takiej decyzji nie wydano, gdyż kierowca miał już cofnięte 
uprawnienia z innego zdarzenia drogowego, 

− w 1 przypadku takiej decyzji nie wydano, gdyż wszczęte postępowanie 
umorzono w związku z nowym zdarzeniem drogowym, 

− w 1 przypadku takiej decyzji nie wydano, gdyż prawo jazdy wydał organ 
zagraniczny. 

 (akta kontroli: str. 213-228) 

2.8. Z analizy pobranej próby (pkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 i 2.7 niniejszego wystąpienia) 
wynikało, że Starosta na bieżąco realizował obowiązek przekazywania 
administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji (CEK) o: wydanych 
skierowaniach na badania lekarskie i badania psychologiczne, o przeprowadzeniu 
takich badań, o wydanych skierowaniach na kurs reedukacyjny w zakresie 
problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii i ich 
przeprowadzeniu przez osobę skierowaną oraz o wydanych decyzjach o cofnięciu 
uprawnień i decyzjach o zatrzymaniu prawa jazdy. Dane o powyższych decyzjach 
wprowadzane były do CEK w dniu, w którym zostały wydane. 

 (akta kontroli: str. 143-148,168-174,188-192) 

Z analizy pobranej losowo próby19 wynikało, że: 

1) dane o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 
pojazdami przekazano do ewidencji: 
− w 6 przypadkach w tym samym dniu, co wpłynęło postanowienie, 
− w 9 przypadkach po jednym dniu, 
− w 3 przypadkach po dwóch dniach, 
−  w 1 przypadku po trzech dniach, 
− w 1 przypadku po czterech dniach; 

2) dane o utracie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 
pojazdami oraz jego odnalezieniu: 
− w 16 przypadkach dane wprowadzono w tym samym dniu, w którym zostało 

złożone oświadczenie kierującego, 
− w 1 przypadku po jednym dniu, 
− w 1 przypadku po dwóch dniach, 
− w 1 przypadku po trzech dniach, 
− w 1 przypadku po sześciu dniach; 

3) dane o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz jego przywróceniu 
we wszystkich przypadkach zostały wprowadzone w dniu wydania w tej sprawie 
decyzji; 

4) dane o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 
wobec osoby posiadającej oraz osoby nieposiadającej uprawnienia do 
kierowania pojazdami: 
− w 4 przypadkach w tym samym dniu co wpłynął wyrok sądowy, 
− w 9 przypadkach po jednym dniu, 

                                                      
19 Po 20 przypadków z lat 2019-2020 (I półrocze) przekazywania danych w przypadku: zatrzymania 
uprawnienia, utraty uprawnienia (tj. prawa jazdy) oraz po jego odnalezieniu, cofnięcia uprawnienia 
oraz jego przywrócenia oraz zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 
wobec osoby posiadającej/nieposiadającej uprawnienia. 
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− w 4 przypadkach po dwóch dniach, 
− w 2 przypadkach po trzech dniach, 
− w 1 przypadku po czterech dniach. 

(akta kontroli: str. 246-301) 

Starosta wyjaśnił, że uchylenie regulacji z dniem 4 czerwca 2018 r. i brak możliwości 
korzystania z zasobów informatycznych CEK, nie jest dużym utrudnieniem  
w realizacji obowiązków, gdyż Starosta wydaje decyzje po uzyskaniu odpowiednich 
informacji od innych organów w wersji papierowej, po przesłaniu ich tradycyjną 
pocztą. Zwrócił jednak uwagę, że informacje takie jak postanowienia sądowe, czy 
też prokuratury przychodzą do Starostwa czasami po kilku miesiącach od zdarzenia 
drogowego. Ogranicza to, według Starosty, szanse uzyskania celu, któremu przepis 
ma służyć (eliminacja z ruchu drogowego kierowcy stwarzającego potencjalne 
zagrożenie w ruchu). Podał, że gdyby z dniem 4 czerwca 2018 r. wdrożono system 
CEK.2, to jak zakładało Ministerstwo Cyfryzacji, informacje o zatrzymaniu prawa 
jazdy, czy też o zakazie prowadzenia pojazdów (prawomocny wyrok sądu), 
Starostwo pozyskiwałby w terminie dwóch dni od dnia zdarzenia. Stworzyłoby to 
możliwość niezwłocznego podjęcia działań przez Starostę, tj. wydania odpowiedniej 
decyzji administracyjnej i tym samym wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego. 
Niewdrożenie CEK.2 spowodowało, że Starostwo nie miało możliwości korzystania  
z bezpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w CEK, w szczególności  
o zatrzymaniu uprawnień lub zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów, przekazywanych do CEK przez Policję, Inspekcję 
Transportu Drogowego czy Żandarmerię Wojskową, prokuraturę, sądy lub kolegia 
ds. wykroczeń.  

(akta kontroli str. 2-4) 

2.9. W latach 2017-2020 (do końca listopada) Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie 
przeprowadził żadnej kontroli w zakresie sposobu realizacji przez Starostę zadań  
w zakresie wykonywania przez ten organ zadań związanych z wydawaniem 
uprawnień do kierowania pojazdem i sprawowania nadzoru nad kierującymi 
pojazdem, w odniesieniu do tych osób, które kierowały pojazdami pod wpływem 
alkoholu, po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. 
Ostatnia kontrola w tym zakresie przez Wojewodę została przeprowadzona  
w Starostwie w październiku 2016 r., zaś wystąpienie pokontrolne zostało przesłane 
Staroście w grudniu tegoż roku. 

Kontroli poddano zagadnie dotyczące:  
− wydawania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy, 
− wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE na polskie 

krajowe prawo jazdy, 
− wydawania z urzędu decyzji o skierowaniu kierowcy na: badania lekarskie, 

badania psychologiczne, kurs reedukacyjny, 
− decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem pod 

wpływem środków zabronionych nie przedstawił w terminie: zaświadczenia  
o ukończeniu kursu reedukacyjnego, orzeczenia o istnieniu lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych i przeciwwskazań psychologicznych, 

− decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku 
stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych i/lub psychologicznych do 
kierowania pojazdem i decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, 
które spowodowały cofnięcie. 
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Realizację powyższych zadań oceniono pozytywnie ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami dotyczącymi: 
− wydania dwóch praw jazdy z nieprawidłowymi datami ważności, 
− błędnego określenia organu wydającego decyzje w kontrolowanym zakresie, 
− nieterminowego wydania jednej decyzji. 

Postawione zalecenia zostały wykonane przez Starostę, o czym został 
poinformowany Wojewoda. 

(akta kontroli str. 302-316) 

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

1. W jednym przypadku do dnia 30 października 2020 r. nie wszczęto 
postępowania administracyjnego w celu wydania, stosownie do wymogu 
określonego w art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3, decyzji o zatrzymaniu prawa 
jazdy, mimo że 6 lipca 2020 r. upłynął termin wymagany do przedłożenia 
zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, a 25 sierpnia 2020 r. termin 
dostarczenia orzeczeń lekarskich i psychologicznych, a nie wydano w tej 
sprawie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 ustawy o kierujących, starosta 
wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy m.in. w przypadku, 
gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie: 
zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani, orzeczenia o istnieniu lub 
braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym mowa  
w art. 79 ust. 2 ww. ustawy oraz orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 
ustawy o kierujących. 

Starosta wyjaśnił, że przyczyną nie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 
była nietypowa i rzadko spotykana sytuacja, przy jednoczesnym braku 
doświadczenia pracownika, po zmianie na tym stanowisku. Podał, że 
postępowanie w sprawie zatrzymania temu kierowcy prawa jazdy zostało już 
podjęte. 

(akta kontroli str. 149-153,220-228) 

2. W jednym przypadku, wbrew wymogom określonym w art. 136 ust. 1a Prawa  
o ruchu drogowym, zatrzymane prawo jazdy osoby nie mającej miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, nie zostało niezwłocznie 
przekazane do właściwego organu (Kraftfahrt-Bundesamt Niemcy), tj. państwa,  
w którym zostało ono wydane. Czynności tej dokonano bowiem po 131 dniach 
od dnia otrzymania z prokuratury prawa jazdy i postanowienia o jego 
zatrzymaniu, przy czym pierwsze działania w celu wykonania ustawowego 
obowiązku podjęto dopiero po 68 dniach od otrzymania tego dokumentu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1a Prawa o ruchu drogowym, jeżeli prawo jazdy zostało 
wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący nie ma 
miejsca zamieszkania na jej terytorium, zatrzymane prawo jazdy przekazuje się 
niezwłocznie do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane. Od 
dnia 5 grudnia 2020 r. kwestię tę reguluje art. 136 ust. 3 ww. ustawy.  

Starosta wyjaśnił, że podęcie działania w celu ustalenia właściwości organu 
(poprzez ustalenie miejsca zamieszkania kierującego) po upływie 68 dni 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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spowodowane było najprawdopodobniej dużym obłożeniem pracą Wydziału 
Komunikacji.  

(akta kontroli: str. 149-153,229-244) 

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

Wzmocnienie nadzoru w zakresie realizacji zadań dotyczących wydawania decyzji  
o zatrzymaniu prawa jazdy oraz przekazywania właściwym organom 
zatrzymywanych praw jazdy. 

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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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, 18 grudnia 2020 r. 

 

 

Kontroler 

Henryk Dykty 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 
 

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

 

Dyrektor Delegatury 

Najwyższej Izby Kontroli 

w Olsztynie 

z up. Piotr Wanic 

Wicedyrektor 
 

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

 

                                                                                 
           

 
 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


