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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 Rzeszowie 

Kontroler Kazimierz Ramocki główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 99029 z dnia 2 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. T. Kościuszki 32. (w dalszej treści 
– Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Kiełb – Prezydent Miasta Tarnobrzega (dalej Prezydent Miasta) od dnia 30 
listopada 2014 r., poprzednio od dnia 6 grudnia 2010 r. Prezydentem Miasta był 
Norbert Mastalerz. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli, ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w latach 2014-2016 (I kwartał), w zbadanym 
zakresie obejmującym prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 
kontroli pojazdów, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem 
uprawnień diagnostom oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.. 

Kontrola wykazała, że Prezydent Miasta realizował swoje zadania jako organ 
dopuszczający pojazdy do ruchu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym2. 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (dalej SKP lub 
stacja) funkcjonujących na terenie Miasta Tarnobrzega (dalej Tarnobrzeg lub 
Miasto) był prowadzony rzetelnie, tj. był kompletny, prawidłowo udokumentowany, 
zmieniany/uaktualniany na bieżąco - zgodnie art. 83a cyt. ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

Prezydent Miasta wydawał uprawnienia do wykonywania badań technicznych 
pojazdów, wyłącznie osobom (diagnostom) posiadającym wymagane wykształcenie 
techniczne i praktykę, po odbyciu wymaganego szkolenia i zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, tj. według wymagań art. 84 i uwzględniając akty wykonawcze 
wydane w tej sprawie zgodnie z art. 84a Prawa o ruchu drogowym.  
Rejestr diagnostów, którym Prezydent Miasta wydał uprawnienia do prowadzenia 
badań technicznych był rzetelnie prowadzony. 
SKP z terenu Tarnobrzega – poza jednym wyjątkiem – zatrudniały uprawnionych 
diagnostów do prowadzenia badań w zakresie dopuszczonym przez Transportowy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 
zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Dozór Techniczny (dalej TDT). Zatrudnienie w jednej ze stacji 3 diagnostów, 
z których tylko jeden miał uprawnienia do prowadzenia pełnego zakresu badań do 
jakich została dopuszczona stacja, w ocenie NIK niosło ryzyko wykonywania badań 
technicznych przez diagnostów nie posiadających stosownych uprawnień 
zawodowych. 

Prezydent Miasta prowadził nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów rzetelnie 
i zgodnie z art. 83b Prawa o ruchu drogowym. Corocznie przeprowadzano kontrolę 
wszystkich SKP z terenu Miasta. Dodatkowo prowadzono kontrole weryfikujące 
prawdziwość wniosków o wpis do Rejestru - w przypadkach nowych wpisów lub 
konieczności zmian we wpisach. 

Kontrole prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu były rzetelne, 
realizowane w całym wymaganym zakresie - podanym w ww. art. 83b. Każdorazowo 
oceniano sposób prowadzenia i zakres badań technicznych pojazdów zgłaszających 
się do SKP na przegląd.  

Niekompletna dokumentacja z kontroli prowadzonych w 2014 r., tj. brak zapisów 
w protokołach kontroli potwierdzających przeprowadzenie przez diagnostów badań 
prawidłowości funkcjonowania instalacji elektrycznej w pojazdach, w świetle 
pozostałych ustaleń kontroli, nie wpłynęła na generalną pozytywną ocenę 
w przedmiotowym zakresie. Potwierdziły to również oględziny badań technicznych 
w 3 wybranych SKP przeprowadzone przy udziale specjalisty z TDT. Zarówno 
kontrola SKP prowadzona przez pracowników samorządowych Urzędu, jaki i cały 
proces badania technicznego pojazdów, wykonywany przez diagnostów, był 
prawidłowy i rzetelny. 

Stosownie do przepisów art. 132 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym do Urzędu 
corocznie wpływało ok. 650 szt. dowodów rejestracyjnych pojazdów 
zatrzymywanych/odbieranych przez uprawnione organy.  
Badania próby ww. dokumentów, przeprowadzone w trakcie kontroli wykazały, że 
Urząd w tych sprawach działał zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 6 cyt. art. 132. 

Stwierdzono w czasie trwania niniejszej kontroli podejrzenie potwierdzenia przez 
diagnostę ze stacji działającej na terenie Miasta nieprawdy w dowodzie 
rejestracyjnym. Funkcjonariusze Policji ustalili, że pojazd wyjeżdżający ze stacji po 
badaniach z wynikiem pozytywnym, był niesprawny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Na dzień 8 lutego 2016 r. na terenie Tarnobrzega, funkcjonowało 11 SKP 
zarejestrowanych przez Prezydenta Miasta. Łącznie 9 przedsiębiorców i jeden 
podmiot nie posiadający statusu przedsiębiorcy, zapisanych w Rejestrze 
Działalności Regulowanej Przedsiębiorców Prowadzących Stację Kontroli Pojazdów 
(dalej Rejestr), prowadziło regulowaną działalność gospodarczą w zakresie 
prowadzenia SKP.3 Jeden z przedsiębiorców prowadził 2 SKP. Podmiot prowadzący 
SKP i nie posiadający statusu przedsiębiorcy, to Wojewódzki Szpital im Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (w dalszej treści Szpital). 
Z 11 SKP – 7 posiadało status4 stacji podstawowej, a 4 stacje – stacji okręgowej. 
                                                      
3 Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze 
zm.) i ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) 
4  O których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym   
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(dowód: akta kontroli str. 5 -6) 
Ustalono, że 7 z 11 SKP prowadziło przedmiotową działalność przed wejściem w 
życie przepisów cyt. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przed 
dniem 20 sierpnia 2004 r. Skutkowało to, wynikającym z przepisu art. 73 ust. 1 i ust. 
3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, 
obligatoryjnym wpisem do Rejestru przez Prezydenta Miasta. Wpisy i zaświadczenia 
w tej sprawie zostały sporządzone przez Prezydenta Miasta w terminie podanym w 
ust. 8 cyt. art. 73, tj. do dnia 31 grudnia 2004 r.  
Najwyższa Izba Kontroli na przełomie I i II kwartału 2008 r. przeprowadziła 
w Urzędzie kontrolę – sprawowanie nadzoru przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu 
w latach 2006 – 2008 (I kwartał). Sporządzono protokół kontroli i w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 11 lipca 2008 r. oceniono działania Prezydenta Miasta 
w przedmiotowym zakresie.5. 
W kontroli z 2008 r. przedstawiono i oceniono funkcjonowanie 9 SKP, w tym 7, które 
nadal funkcjonowały w trakcie niniejszej kontroli, 2 stacje zostały decyzją 
Prezydenta Miasta wykreślone z Rejestru.  
Od II kwartału 2008 r., do czasu zakończenia niniejszej kontroli Prezydent wpisał do 
Rejestru - 4 przedsiębiorców prowadzących „nowe” SKP na terenie Miasta. Wpisów 
dokonano w 2011 r. – 1, w 2013 r. – 2 i w 2015 r. – 1  
 
1.1. i 1.2. Kompletność wniosków o wpis do Rejestru oraz weryfikacja prawidłowości 
złożonych oświadczeń. 
 
W latach 2014 – 2016 (I kwartał) – okres objęty kontrolą – jeden przedsiębiorca 
złożył wniosek o wpis do Rejestru, w trybie art. 83a ust. 3, cyt. ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. 
W dniu 28 października 2015 r. przedsiębiorca występujący pod nazwą [...]6, złożył 
wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek był kompletny i spełniał wszystkie wymogi 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. 
w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów7. 
Wnioskodawcy podali: 
- adres aktualnej siedziby firmy przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP 
i REGON, 
- imiona, nazwiska i numery uprawnień 2 zatrudnionych diagnostów, 
- w formie załączników do wniosku: 
- odrębnie dla każdego z 2 udziałowców spółki cywilnej wypisy z dnia 28 
października 2015 r., z  Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP. Z ww. 
wypisów wynikało, w skład spółki chodziły wyłącznie 2 osoby fizyczne. Żadna z nich 
nie ustanawiała pełnomocnika i żadna z nich nie była objęta zakazem prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wobec wspólników nie prowadzono działań dotyczących 
upadłości, czy działań naprawczych, 
- umowę spółki cywilnej z dnia 6 grudnia 2007 r. wraz z aneksem (zmiana siedziby 
spółki i rozszerzenie działalności), 

                                                      
5 Kontrola nr P/08/063, akta LRZ-41006-2-08 
6 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2058 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy 
przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
7 Dz. U. Nr 223, poz. 2264 
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- potwierdzenia z dnia 27 października 2015 r., wydane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, o nie figurowaniu obydwu wspólników spółki cywilnej w Kartotece 
Karnej Krajowego Rejestru Karnego, 
- decyzję Dyrektora TDT z dnia 23 października 2015 r. nr TDT-P-1730/15, 
poświadczającą, że przedsiębiorcy wykonujący działalność jako [...]8 w ww. stacji 
kontroli pojazdów posiadają wyposażenie i warunki lokalowe zgodne 
z wymaganiami ( … ).  
Do wniosku dołączono oświadczenie o którym mowa w art. 83a ust. 4 i ust. 5 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Przywołane powyżej dokumenty potwierdzały, że 
oświadczenie złożyli (podpisali) wyłącznie dwaj wspólnicy [...]9 – przedsiębiorcy 
wnoszący o wpis ich przedsiębiorstwa do Rejestru. 
Prezydent Miasta w dniu 29 października 2015 r. zaświadczył (Nr Km-
V.5420.4.2015) o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do Rejestru, jako podstawowa 
SKP o numerze RT/015/P. Stacja otrzymała uprawnienia do prowadzenia badań 
technicznych pojazdów według rodzaju: A, B. T, w zakresie określonym w art. 83 
ust. 1 pkt. 1 lit. a), b) ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

 (Dowód; akta kontroli str. 7 - 44) 
1.3. Wpis do Rejestru podmiotów nie posiadających statusu przedsiębiorcy. 
 
W okresie od dnia 23 września 2009 r. do dnia 22 września 2015 r., do Prezydenta 
Miasta nie wpływały wnioski o wpis do Rejestru od podmiotów nie posiadających 
statusu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 cyt. ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.  
Ustalono, że w ww. okresie na terenie Miasta działały 2 SKP prowadzone przez 
podmioty nie posiadające statusu przedsiębiorcy, tj.: 
- podstawowa SKP Nr RT/010/P prowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu.  
W dniu 5 czerwca 2015 r. Prezydent Miasta wydał decyzję w trybie art. 83a ust. 1 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 73 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego10, w której postanowił wykreślić stację prowadzoną przez WODR 
z Rejestru. Decyzję wydano na wniosek WODR z dnia 27 maja 2015 r., w którym 
poinformowano, że z dniem 31 maja 2015 r. WODR zamyka działalność 
gospodarcza związaną z prowadzeniem stacji. 

 (dowód; akta kontroli str. 45 – 56, 56' - 65) 
- Podstawowa SKP Nr RT/004/P prowadzona przez Szpital w Tarnobrzegu11, 
działała na podstawie poświadczenia Dyrektora TDT z dnia 20 sierpnia 2015 r. (Nr 
TDT-P-1131/15  stacja A, B o poszerzonym zakresie badania c) i następnego z dnia 
15 grudnia 2015 r. (Nr TDT-P-2485/15), w której poświadczono o spełnianiu przez 
stację warunków dla podstawowej SKP zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b. 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W ślad za poświadczeniem, Prezydent Miasta 
w dniu 30 grudnia 2015 r. wydał zaświadczenie o wpisie ww. stacji do Rejestru w 
ustawowym zakresie. Po każdej ww. zmianie statusu stacji (kolejne poświadczenia 
TDT), Dyrektor Szpitala występował do prezydenta Miasta z nowym wnioskiem 
o wpis do Rejestru. Wnioski i oświadczenia składano zgodnie z art. 83a ust. 3 
ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

                                                      
8 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2058 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy 
przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
9 j.w. 
10 j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.   
11 Pełna nazwa - Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 
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(dowód: akta kontroli str. 66 – 106 i 165 - 168)  
 

1.4. Wpis do Rejestru przedsiębiorców posiadających poświadczenia TDT. 
 
Przedsiębiorcy prowadzący SKP w Mieście, otrzymali stosowne poświadczenia 
warunkujące możliwość wpisu do Rejestru, wyłącznie na własne przedsiębiorstwa 
(własność w przypadku osób fizycznych lub udziały w spółkach).  
Z 11 funkcjonujących w Tarnobrzegu SKP, 8 nie zmieniło formy 
organizacyjnej/własnościowej i miejsca wykonywania działalności. W pozostałych 
przypadkach, gdzie następowały zmiany w stanie faktycznym, stwierdzono, że 
przedsiębiorcy każdorazowo występowali o „nowy wpis” do Rejestru, w trybie 
przewidzianym przepisem art. 83a ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyżej 
w pkt. 1.3 wystąpienia przedstawiono postępowanie Szpitala w przypadku zmiany 
wykonywania miejsca działalności stacji Nr RT/004/P. Dwa pozostałe przypadki 
dotyczyły zmian przeprowadzanych w latach poprzedzających okres objęty niniejszą 
kontrolą, w tym: 
 - w dniu 26 lipca 2013 r. przedsiębiorca prowadzący SKP- RT/012, poinformował 
Prezydenta Miasta, że spółka zmieniła formę prawną, ze spółki cywilnej 
przekształciła się w spółkę jawną. Pozostałe dane: REGON, NIP, numer konta 
bankowego, numery telefonów pozostały bez zmian. W protokole z kontroli z dnia 23 
października 2013 r., przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników Urzędu w 
trybie art. 83b cyt. powyżej ustawy, podano jako nieprawidłowość: niezgodność 
stanu prawnego z spółki z wpisem do rejestru SKP. Prezydent Miasta - pismem 
pokontrolnym z dnia 24 października 2013 r. zobowiązał przedsiębiorcę do zmiany 
wpisu w Rejestrze do dnia 24 listopada 2013 r. W dniu 20 listopada przedsiębiorca 
wystąpił z wnioskiem o wpis do Rejestru zachowując wszystkie wymogi wynikające 
z przepisu art. 83a ust. 3 cyt. powyżej ustawy. Załączono m. in. decyzję Dyrektora 
TDT z dnia 18 listopada 2013 r., w której orzeczono o zmianie obowiązującego 
poświadczenia poprzez ww. zamianę nazwy przedsiębiorcy. W dniu 21 listopada 
2013 r. dokonano nowego – aktualnego wpisu do Rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 109 - 136)  
 

1.5  Procedury uniemożliwiające dokonania wpisu do Rejestru przedsiębiorców 
wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności. 
 
Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
w stosunku do żadnego z przedsiębiorców prowadzących SKP nie podejmowano 
działań w trybie przewidzianym przez art. 68 pkt. 2 cyt. ustawy, tj. nie wykreślano 
przedsiębiorców z Rejestru z powodów, o których mowa w przepisie art. 71 ust. 1 
ustawy. W stosunku do żadnego z przedsiębiorców prowadzących SKP 
i składających wnioski o wpis do Rejestru nie orzekano o zakazie prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie diagnostyki samochodowej. 
Prezydent Miasta nie wydawał decyzji odmawiającej wpisu przedsiębiorcy do 
Rejestru. Nie przygotowano procedur postepowania ww. sprawach. 
Wykreślenie 2 SKP z Rejestru (przywołana powyżej stacja prowadzona przez 
WODR i stacja prowadzona przez PKS), nastąpiło w trybie art. 73 cyt. ustawy, tj. na 
wniosek przedsiębiorcy.  

 (dowód: akta kontroli str. 137 – 139, i 165 - 168) 
 

1.6  Lokalizacje SKP w granicach Miasta. 
 
Wszystkie zarejestrowane w Rejestrze stacje zlokalizowane były w granicach 
Miasta. Akta rejestrowe wskazywały, że 9 przedsiębiorców prowadzących te stację 
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mieszkało (lub miało siedzibę) w Tarnobrzegu. Jeden z przedsiębiorców 
mieszkał/był zameldowany w Kolbuszowie. 

 
(dowód: akta kontroli str. 140 – 141, 165 - 168) 

 
1.7 Zachowanie przez Prezydenta Miasta terminu wpisów do Rejestru i wydania 
stosownego zaświadczenia. 
 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej poprzez art. 67 ust. 1 obligowała 
Prezydenta Miasta do dokonywanie wpisu do Rejestru i wydania zaświadczenia 
o dokonaniu tego wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku złożonego przez 
przedsiębiorcę w tej sprawie.  
Stwierdzono, że w latach 2014 – 2016 (I kwartał) Prezydent Miasta dokonując 
łącznie 7 wpisów do Rejestru i wydając 7 zaświadczeń w tej sprawie dochował ww. 
terminu12. Najdłuższe oczekiwanie na wpis – 4 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 142 - 143) 
 

1.8 Prowadzenie akt rejestrowych. 
 
Prowadzenie Rejestru, było zgodne z wymaganiami  art. 83a ust. 3 Prawa o ruchu 
drogowym. Akta rejestrowe były kompletne i dawały pełny obraz funkcjonowania 
SKP. 
Wydział Komunikacji Urzędu (dalej: Wydział Komunikacji), realizujący zadania 
w zakresie nadzoru nad SKP prowadził Rejestr w formie elektronicznej. 
Dysponowano wyłącznie aktualną wersją Rejestru. Nie gromadzono, nie 
archiwizowano jego wcześniejszych wersji. Analiza zmian w Rejestrze była możliwa 
wyłącznie poprzez analizę dokumentów źródłowych (akt rejestrowych) 
gromadzonych chronologicznie w oddzielnych teczkach SKP.  
Aktualny Rejestr (od początku 2016 r.) był prowadzony zgodnie z dyspozycja cyt. 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( …). Zapisano w Rejestrze:  

• 4 stacje okręgowe,  

• 3 stacje podstawowe z poświadczeniem TDT – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 1 

lit. a), b), c) ustawy Prawo o ruchu drogowym, co skutkowało określeniem 
w Rejestrze zakresu badań dla pojazdów według rodzaju: A, B, T, E, 

•  4 stacje podstawowe z poświadczeniem TDT – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 1 

lit. a), b) ustawy Prawo o ruchu drogowym, co skutkowało określeniem 
w Rejestrze zakresu badań dla pojazdów według rodzaju: A, B, T. 

(dowód: akta kontroli str. 5 - 6) 
Stwierdzono, że zapisy Rejestru były zgodne z aktami rejestrowymi. Akta rejestrowe 
zawierały dane dotyczące przedsiębiorców, np. numery NIP, numery w rejestrach 
ewidencji gospodarczej, aktualne adresy SKP i adresy przedsiębiorców. W pkt. 1.1 
i 1.2 wystąpienia pokontrolnego przedstawiono akta rejestrowe stanowiące 
o wpisaniu do Rejestru w dniu 29 października 2015 r. przedsiębiorcy 
prowadzącego stację RT/015/P. Poza przywołanymi powyżej dokumentami akta 
rejestrowe zawierały również:  

• - akta diagnostów, których przedsiębiorca zgłosił we wniosku o wpis do 
Rejestru, tj. oryginał uprawnień (pełny zakres badań), z dołączonymi 
zaświadczeniami potwierdzającymi zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, 

                                                      
12 Jeden wpis dotyczył „nowej” stacji. Pozostałe wpisy do Rejestru (zmiany w Rejestrze) wynikały ze zmian 
organizacyjno-prawnych w funkcjonowaniu stacji, w tym utraty ważności poświadczenia TDT. 
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kopią świadectwa ukończenia szkoły (w tych przypadkach technikum 
mechanicznego) i potwierdzeniem wymaganej praktyki w stacji obsługi 
pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, 

• protokół kontroli stacji przeprowadzonej w dniu 29 października 2015 r. przez 
inspektora z Wydziału Komunikacji, w trybie art. 83b ustawy – Prawo ruchu 

drogowym. 

(dowód; akta kontroli str. 165 – 168, ) 
 W pkt 1.3 wystąpienia przywołano część dokumentów związanych z prowadzeniem 
przez Szpital w Tarnobrzegu podstawowej SKP. W aktach, poza tym, zgromadzono:  
- protokół potwierdzający zdanie pieczątek służbowych (stacji i 2 diagnostów),  
- pismo, w którym przedłożono nowe/aktualne wzory ww. pieczątek służbowych, 
- protokoły kontroli stacji przeprowadzone przez inspektora z Wydziału Komunikacji, 
w trybie art. 83b ustawy – Prawo ruchu drogowym, wraz z pismami 
zawiadamiającymi o wszczęciu kontroli i upoważnieniami do kontroli (łącznie 5 
kompletów od 2010 r. do 2015 r.), pisma – zalecenia pokontrolne i pisma zwrotne 
informujące o wykonaniu zaleceń. 
 
Analiza akt rejestrowych SKP wykazała, że: 
- wykreślono z Rejestru 2 przedsiębiorców w trybie art. 73 cyt. ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, tj. na wniosek przedsiębiorcy  
- aktualizowano wpisy w Rejestrze zgodnie z napływającymi dokumentami, w tym co 
do składu osobowego i uprawnień zatrudnianych przez przedsiębiorców diagnostów, 
- wpisy w rejestrze były zgodne, co do symboli określających rodzaje pojazdu oraz 
symboli określających rodzaje badań przez SKP, z uprawnieniami nadanymi w tej 
sprawie przez decyzję/poświadczenia TDT. Również pieczątki, którymi dysponowały 
SKP, w tym pieczątki diagnostów, były zgodne z ww. nadanymi uprawnieniami, 
- po roku 2015, żadna ze stacji podstawowych nie miała uprawnień do wykonywania 
badań przynależnych wyłącznie stacjom okręgowym, 
- numery uprawnień diagnostów zatrudnianych w SKP były zgodne z numerami 
uprawnień nadawanymi przez starostów (w aktach znajdowały się kopie uprawnień 
nadawanych przez „innych” starostów, uprawnienia diagnostów nadawane przez 
Prezydenta Miasta (lista 35 osób) były sprawdzane/konfrontowane na bieżąco 
w Wydziale z ww. listą, 
- w protokołach z corocznych kontroli SKP, wykonywanych w trybie art. 83b ustawy 
Prawo o ruchu drogowym przez kontrolerów z Wydziału, podawano każdorazowo 
dane osobowe, numery uprawnień i rodzaje badań do których byli uprawnieni 
diagności zatrudniani – aktualnie w trakcie tych kontroli – diagności. Dane, co do 
diagnostów zatrudnionych w SKP, podane w aktualnym Rejestrze, były zgodne 
z danymi podanymi w tym zakresie w cyt. protokołach kontroli za 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 165 - 168) 
 
1.9 Uaktualnianie dokumentacji rejestrowej SKP. 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiany przepisów ustawy 
Prawo o ruchu drogowym podstawowe SKP straciły prawo do wykonywania badań 
z zakresu stacji okręgowych. Przed ww. regulacją, w Tarnobrzegu 2 podstawowe 
SKP miały rozszerzenie c,d,e oraz 2 stacje rozszerzenie c (o cyt. symbolach mowa 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 
2004 r.)13.Stwierdzono, że do przywołanej powyżej daty wszystkie podstawowe SKP 
                                                      
13 w sprawie dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264) 
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posiadające prawa do wykonywania badań rozszerzonych uzyskały nowe 
poświadczenia TDT i wpisy do Rejestru. Podano uprzednio w pkt. 1.8 wystąpienia, 
że w aktualnym Rejestrze było 5 podstawowych SKP o uprawnieniach A,B,T, 2 – 
o uprawnieniach A,B,T,E i 4 stacje okręgowe. Stacja o aktualnym numerze RT/009 
z dniem 23 listopada 2015 r. uzyskała wpis do Rejestru, na podstawie 
poświadczenia TDT jako stacja okręgowa. Poprzednio działała jako stacja 
podstawowa o nr RT/009/P o uprawnieniach rozszerzonych - A,B,CC,T,E/c.  
Wpisy do Rejestru oraz pieczątki wszystkich SKP były prawidłowe – wynikające 
z przywołanej powyżej regulacji.  
Aktualnie zaświadczenia o wpisie SKP do Rejestru podpisywał Naczelnik Wydziału 
Komunikacji, na podstawie imiennego upoważnienia.  
W trakcie trwania kadencji poprzedniego Prezydenta Miasta poświadczanie wpisu 
SKP do Rejestru, było scedowane również na Naczelnika Wydziału Komunikacji. 
Naczelnik został również upoważniony do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta 
Decyzji w sprawie. wydania i cofnięcia uprawnień diagnoście.  
Według wyjaśnień Naczelnika ww. Wydziału przygotowanie dokumentów 
przedkładanych do podpisu Prezydentowi Miasta odbywało się w Wydziale 
Komunikacji. Dokumenty akceptował Naczelnik Wydziału i podpisywał zgodnie 
z posiadanym upoważnieniem lub przekazywał dalej do podpisu Prezydentowi 
Miasta lub jego zastępcy.  

(dowód: akta kontroli str. 56 – 65, 156 – 161, 162 - 164) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiany przepisów ustawy Prawo 
o ruchu drogowym nie dokonano zmian w zaświadczeniach o wpisie do Rejestru. 
W 4 przypadkach14 - zaświadczeń wydanych przez Prezydenta Miasta przed 2015 r. 
– w punkcie dotyczącym zakresów badań wykonywanych przez stację, 
zaświadczenia były niedostosowane do obowiązujących przepisów. Przykładowo, 
w aktualnym zaświadczeniu dla stacji RT/013/P zakres badań widniał jako: A,B,T,E 
c,d,e. Według zmienionych przepisów stacja była uprawniona do wykonywania 
badań: zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b), c) ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
W wyjaśnieniach w tej sprawie Naczelnik Wydziału Komunikacji – podał, że: 
prowadzących stacje kontroli pojazdów wydawane są zgodnie z Załącznikiem Nr 2 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01 października 2004r. w sprawie 
wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264). Zmiany 
wprowadzone w 2010r. w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym nie pociągnęły za sobą zmian w powołanym wyżej rozporządzeniu 
w zakresie sposobu wypełniania powołanego zaświadczenia, które obowiązuje do 
chwili obecnej. W 2015r. została podjęta decyzja o wpisywaniu w punkcie 1 
zaświadczenia zakresu upoważnienia do badań technicznych zgodnie z zapisami 
art. 83 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Po konsultacji sposobu wypełniania 
zaświadczenia z przedstawicielem Transportowego Dozoru Technicznego podczas 
kontroli stacji kontroli pojazdów w dniach 11-13 kwietnia 2016r. podjęto działania 
mające na celu wydanie nowych zaświadczeń potwierdzających wpis 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 
dla stacji które otrzymały zaświadczenia przed 2015r. z symbolami małych liter 
w odniesieniu do zakresu badań technicznych. 

                                                      
14 Stacje: RT/002/P, RT/006/P, RT/011/P, RT/013/P  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W dniu 15 kwietnia 2016 r. rozesłano przedsiębiorcom aktualne/nowe 
zaświadczenia o wpisie do Rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 5 – 6,144 – 151, 152 – 155, 165 - 168) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. 

 

2. Postępowanie w sprawie wydawania uprawnień do 
wykonywania badan technicznych pojazdów. 

 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4  Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych. 
Prezydent Miasta prowadził rejestr wydanych decyzji administracyjnych dotyczących 
wydania, cofnięcia, uzupełnienia uprawnień diagnostów do przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów.  
W rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej od listopada 2004 r. podano 
aktualne dane dotyczące diagnostów, tj. dane osobowe (pesel), numer uprawnienia, 
zakres uprawnienia. Z przedmiotowego sytemu/bazy danych, są możliwe do 
uzyskania:  
- adresy i numery SKP z terenu Miasta, w których pracują diagności, w tym 
diagności z uprawnieniami nadanymi przez Prezydenta Miasta, 
- adresy zamieszkania diagnostów. 
Z rejestru 35 diagnostów, wykreślono 4 osoby (2 osoby nieżyjące i 2 osoby 
zaprzestały działalności w zawodzie).  
Cały zakres dokumentacji związanej z wnioskami i decyzjami Prezydenta Miasta 
nadającymi diagnostom uprawnienia, w tym potwierdzającymi wymagane 
wykształcenie, praktykę, egzaminy, czy odbycie kolejnych specjalistycznych 
szkoleń, w tym dokumentów archiwalnych, znajdował się w indywidualnych teczkach 
prowadzonych oddzielnie dla każdego diagnosty. 
Prezydent Miasta nie wydawał decyzji dotyczących cofnięcia uprawnień diagnostów 
w trybie przewidzianym przez przepis art. 84 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Do czasu zakończenia niniejszej kontroli nie zachodziły żadne przesłanki 
obligujące Prezydenta Miasta do podejmowania ww. działań. 
Nie stwierdzono aby Prezydent Miasta odmówił wnioskującemu o wydanie 
uprawnień, zarówno z tytułu niespełniania warunków/wymagań podanych w art. 84 
ust. 2, ust. 2a, ust. 2b Prawa o ruchu drogowym, jaki i zakazu wynikającego 
z przepisu ust. 4 cyt. artykułu.  
Decyzje nadające uprawnienia diagnostom, decyzje uzupełniające/rozszerzające 
zakres badań diagnostów, wydawał Prezydenta Miasta lub osoby przez niego 
upoważnione. Dokumentacja w sprawie nadawania uprawnień diagnostom nie 
pozwalała na ustalenie osób przygotowujących ww. decyzję. Naczelnik Wydziału 
Komunikacji podał w wyjaśnieniach, że decyzje przygotowywano w ww. Wydziale. 

(dowód: akta kontroli str. 169 – 176, 182 – 184, 185 - 186)  
 
Badaniem objęto 15 diagnostów z ww. rejestru diagnostów. W grupie tej dwaj 
diagności uzyskali uprawnienia w 2015 r., pozostali w latach wcześniejszych. 
Stwierdzono, że wszystkie ww. decyzje/uprawnienia wydano na podstawie 
przedłożonych dokumentów, potwierdzających posiadanie przez ubiegających się 
o uprawnienie, wymaganego wykształcenia, praktyki, szkoleń oraz zdanie egzaminu 
kwalifikacyjnego. 
Z 15 diagnostów, 3 posiadało wykształcenie wyższe politechniczne z zakresu 
budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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Pozostali mieli wykształcenie średnie, w tym ukończone: 
• technikum lub liceum zawodowe z zakresu naprawa i eksploatacja 

pojazdów samochodowych – 7 osób, 

• technikum lub studium zawodowe o innej specjalności technicznej – 4 
osoby, 

• liceum ogólnokształcące – 1 osoba.  

Diagnosta nieposiadający wykształcenia technicznego otrzymał pierwsze 
uprawnienie w okresie obowiązywania z rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 
8 grudnia 1983 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów15, 
tj. dopuszczającym otrzymanie uprawnień po ukończeniu szkoły podstawowej, co 
najmniej 10 latach praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów i z uprawnieniami montera. W czasie otrzymania pierwszego 
uprawnienia od Wojewody Tarnobrzeskiego w dniu 1 marca 1991 r. diagnosta 
spełniał ww. warunki. 
Diagności potwierdzali zdanie egzaminów i ukończenie szkoleń/kursów 
warunkujących otrzymanie przedmiotowych uprawnień, tj. szkolenia podstawowego 
uprawniającego do wykonywania badań diagnostycznych. W tym przypadku 
szkolenia realizowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w stosunku do diagnostów16 i późniejszego rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w tej sprawie z dnia 28 listopada 2002 r.17 - obowiązującego do czasu zmian 
w ustawie Prawo o ruchu drogowym  - konsekwencji wejścia w życie przepisów, cyt. 
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, tj. 
do dnia 21 sierpnia 2004 r. Zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia 
przedłożyło 4 diagnostów.  
Szkolenia podstawowe uprawniające do wykonywania badań pojazdów 
samochodowych realizowane na podstawie wcześniejszych rozporządzeń w tej 
sprawie, tj. z lat 1988 – 1998  ukończyło z wynikiem pozytywnym 6 diagnostów. 
Pozostali diagności – w praktyce 5 osób od 2006 r. - przedłożyli zaświadczenia 
Dyrektora TDT potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.  
Diagności ci potwierdzali również – ukończenie szkoleń dla diagnostów w zakresie 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów ( …), tj. zgodnie z § 3 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów18. Szkolenia przechodziły 
wszystkie osoby ubiegające się o uprawnienia diagnostów po wejściu w życie cyt. 
rozporządzenia (po dniu 25 listopada 2004 r.) oraz diagności uzupełniający swoje 
uprawnienia. Przedmiotowe zaświadczenia złożyło 5 diagnostów. Jednocześnie ci 
diagności przedłożyli zaświadczenia o zdanych egzaminach przed komisją TDT – 
uprawniające do prowadzenia całego zakresu badań specjalistycznych.  
Uzupełniające egzaminy uprawniające do badań specjalistycznych po 2004 r. 
(zaświadczenie TDT w tej sprawie) złożyło 3 diagnostów (RT/D/0020 i RT/D/0030 
i RT/D/0024). Pozostali diagności, rozszerzali zakresy swoich uprawnień (7 osób) 
przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów - na 
podstawie wcześniejszych, cyt. w wystąpieniu regulacji. 

                                                      
15 Dz. U z 1983 r., Nr 70, poz. 317   
16 Dz. U. z 1999 r. Nr 81, poz. 919 
17 Dz. U. z 2002 r. Nr 208, poz. 1769 
18 Dz. U. Nr 246, poz. 2469 ze zm.  
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Diagności objęci badaniem posiadali wymagane wykształcenie techniczne, praktykę, 
szkolenia, zdany egzamin kwalifikacyjny i mogli wykonywać badania techniczne 
pojazdów.  
Stwierdzono, że wszyscy ww. diagności przed otrzymaniem pierwszego 
upoważnienia/decyzji wykazali we wnioskach w tej sprawie udokumentowanie 
wcześniejszej praktyki zawodowej zgodnej z wymaganiami w tej sprawie podanymi:  

- w cyt. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów - 4 diagnostów, 

- ustawie Prawo o ruchu drogowym – po dniu 10 sierpnia 2014 r. – 2 
diagnostów, 

- pozostałych 9 wykazało praktykę zawodową niezbędna do otrzymania 
przedmiotowych uprawnień – zgodnie z wymaganiami w tej sprawie podanymi 
w obowiązujących, wcześniejszych aktach prawnych (cyt. powyżej rozporządzenia 
z 1983 r., rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 
1993 r. w sprawie warunków i badań pojazdów, czy rozporządzenia z dnia 7 
września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów - 
wydanego według aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu 
drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.19). Wszystkie przywołane powyżej 
rozporządzenia – poprzedzające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
4 listopada 2004 r. w przedmiotowej sprawie, stanowiły wyłącznie o konieczności 
odbycia praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy 
pojazdów nie odnosząc się do rodzaju wykonywanej czynności w ramach tej 
praktyki.  

Stwierdzono, że poświadczenia praktyk zawodowych były wiarygodne. Były 
to świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzone przez kierowników 
przedsiębiorstw lub kierowników działów personalnych, wypisy z rejestrów 
prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenia wnioskujących o otrzymanie 
uprawnień. 

(dowód: akta kontroli str. 169 – 176, 182 – 184) 
 
2.5, 2.6  Decyzje rozszerzające zakres uprawnień i zgodność uprawnień 
z zakresem odbytych szkoleń. 
 
Stwierdzono, że z 15 ww. diagnostów funkcjonujących na podstawie uprawnień 
nadanych przez Prezydenta Miasta, 10 posiada uprawnienia do badania pojazdów 
w pełnym zakresie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 i 1a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, tj. dysponowali uprawnieniami A, B, C, CC, D, T, E a,c,d,e,f. Z tego 
dwaj diagności, którzy otrzymali uprawnienia w 2015 r., otrzymali je w trybie 
przewidzianym przez art. 84 ust. 2 i ust. 2a cyt. powyżej ustawy. Ukończyli 
wymagane szkolenia i zdali egzamin kwalifikacyjny przed komisją TDT. 

Z 4 diagnostów, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie rozporządzenia 
z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do 
diagnostów – 3 posiadało pełny zakres uprawnień. Diagności przedłożyli – komplet 
zaświadczeń (5 szt.) potwierdzających udział w wymaganych szkoleniach 
i zaświadczenia TDT o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego również w pełnym, 
wymaganym zakresie wiedzy. Czwarty z ww. diagnostów przedłożył zaświadczenia 
o ukończeniu w 2003 r. szkolenia z zakresu badań podstawowych i szkoleń 
upoważniających do badań w zakresie A, B, C, CC, D, T, E d,e,f. 
Z pozostałych diagnostów posiadających pełne uprawnienia do badań (5 osób) – 
4 osoby uzyskały pełne uprawnienia na podstawie przepisów obowiązujących 
przed wejściem w życie rozporządzenia z 4 listopada 2004 r. w sprawie 

                                                      
19 Dz. U. z 1993 r. Nr 21 poz. 91 i Dz. U. z 1999 r. Nr 81, poz. 919  
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szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (były wymagane 
zaświadczenia o ukończeniu stosownych kursów/szkoleń). Piąty diagnosta 
o numerze RT/D/0024 – pierwsze uprawnienie uzyskał w dniu 20 kwietnia 2000 r. 
(podstawowe badania), następne w dniu 27 czerwca 2003 r. (A, B, C, CC, D, T, E 
d,e,f). W dniu 27 lutego 2015 r. uzyskał pełny zakres uprawnień po przedłożeniu 
zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją TDT i o udziale 
w wymaganych specjalistycznych szkoleniach w 2007r.  
Z próby 15 diagnostów, 5 nie miało uprawnień do badań pojazdów w pełnym 
zakresie, z tego 1 osoba posiadała wyłącznie uprawnienia podstawowe (A, B, C, 
CC, D, T, E). W latach objętych niniejszą kontrolą diagności, o których mowa, nie 
podejmowali starań w celu rozszerzenia swoich uprawnień. 
Stwierdzono, że wszystkie uprawnienia diagnostów, których dokumentacja była 
poddana szczegółowym badaniom, były zgodne/odpowiadały przedłożonym 
dokumentom z zakresu szkoleń specjalistycznych i zakresem uprawnień 
poddanych ocenie podczas egzaminu kwalifikacyjnego TDT. 

(Dowód: akta kontroli str. 169 – 176, 182 – 184)  
 
2.7. Weryfikacja uprawnień diagnostów wydanych przez „innych starostów”. 
 
Jednemu z 15 diagnostów poddanych badaniom w trakcie kontroli, pierwsze 
uprawnienia nadał inny uprawniony organ, tj. Starosta Sandomierski. Prezydent 
Miasta nadając uprawnienia temu diagnoście pod swoim przypisanym numerem 
(pierwsze w listopadzie 2003 r. - 4/RT/03) przejął od Starosty Sandomierskiego 
całość dokumentacji dotyczącej tego diagnosty. 
Analizując akta rejestrowe poszczególnych SKP ustalono, że w przypadkach 
wykonywania zadań przez diagnostów, uprawnionych przez „innego starostę” – 
Naczelnik Wydziału Komunikacji spisywał notatkę o odbyciu rozmowy telefonicznej 
z ww. organem w sprawie aktualności i prawomocności tych uprawnień. Nie 
stwierdzono przypadku/próby zatrudnienia nieuprawnionego diagnosty w SKP 
nadzorowanych przez Prezydenta Miasta.  

 (dowód: akta kontroli str. 169 – 176, 187 - 190) 
 

2.8 Sprawy prowadzone w związku z wykonywaniem zadań przez diagnostów.  
 
Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu poinformował, że w latach objętych 
programem kontroli nie prowadzono spraw dotyczących nieprawidłowości 
(wykroczeń lub przestępstw), związanych z badaniami technicznymi pojazdów 
prowadzonymi w SKP - znajdujących się w Rejestrze Prezydenta Miasta. Nie 
prowadzono postępowań w stosunku do diagnostów działających na podstawie 
uprawnień nadanych przez Prezydenta Miasta. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie posiadał w swoich 
zbiorach danych mogących pokazać skalę/liczbę zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych (rejestracja RT…., tj. zarejestrowanych przez Prezydenta Miasta), 
z powodu usterki technicznej lub nieważności badań technicznych. 
Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu poinformował, że w latach objętych 
niniejszą kontrolą: 
- nie ujawniono przypadków sfałszowania potwierdzenia wykonania przeglądu 
technicznego, 
- nie prowadzono żadnych postępowań karnych w sprawach dotyczących 
poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, wykonywania badan technicznych 
przez osoby nieuprawnione, 
- posługiwania się fałszywymi pieczęciami SKP i diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 191 – 192, 193 - 200)  
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2.9 Zachowanie dotychczasowych numerów uprawnień diagnostów 
 
Stwierdzono, że po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz 
wzorów dokumentów z tym związanych20., nie były zmieniane numery uprawnień 
nadane przez Prezydenta Miasta. 
Prezydent Miasta w dniu 30 listopada 2004 r. poinformował pisemnie wszystkich 
diagnostów z rejestru, że w dniu 8 grudnia 2004 r. wchodzi w życie rozporządzenie ( 
….) z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach. ( ….) ulega zmianie numer 
imiennego uprawnienia diagnosty, który teraz będzie widniał na pieczątce (…). Pan ( 
…) figuruje w ww. rejestrze pod nr uprawnienia diagnosty o wyróżniku RT/D/0024 21. 
Wszystkie numery uprawnień nadane przywołanym powyżej trybem w 2004 r. 
zachowały swoją aktualność do czasu zakończenia niniejszej kontroli. Diagnosta 
o przywołanym powyżej numerze w wyniku rozszerzenia swoich dotychczasowych 
uprawnień, w dniu 27 lutego 2015 r. otrzymał nową decyzję/uprawnienia również 
pod cyt. numerem. 

(dowód: akta kontroli str. 296 - 297) 
 
2.10, 2.11 Udokumentowane przypadki wykonywania przez diagnostów badań 
technicznych pojazdów niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania. 
Wydawanie zaświadczenia lub dokonywanie wpisu do dowodu rejestracyjnego 
niezgodnie ze stanem faktycznym. Inne informacje wskazujące na nieprawidłowe 
wykonywanie badań technicznych pojazdów. 
 
W żadnym z 11 protokołów kontroli SKP wykonanych w 2014 r. w trybie art. 83b 
ustawy Prawo o ruchu drogowym przez osoby upoważnione przez Prezydenta 
Miasta oraz w 10 protokołach z roku 2015 – nie stwierdzono wykonywania badań 
technicznych przez diagnostów niezgodnie z określonym zakresem i sposobem 
wykonania. Nie stwierdzono wydania przez diagnostę zaświadczenia lub 
dokonywania wpisu do dowodu rejestracyjnego niezgodnie ze stanem faktycznym 
lub przepisami. 
Nie stwierdzono w tym czasie informacji w sprawie nieprawidłowo prowadzonych 
badań technicznych, przesyłanych przez organy kontroli ruchu drogowego, 
prokuraturę, czy sądy. 
Do Prezydenta Miasta w latach 2014 – 2016 (I kwartał) nie wpływały informacje od 
„innych starostów” – w sprawie podjęcia stosownych działań - dotyczące ww. 
nieprawidłowości stwierdzonych u diagnostów, którym uprawnienia wydał Prezydent 
Miasta. W ww. okresie Prezydent Miasta nie podejmował działań przewidzianych 
w art. 84 ust. 3 Prawa o ruch drogowym, tj. cofnięcia diagnoście uprawnień do 
wykonywania badań technicznych pojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 177 - 181) 
 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi w art. 84 ust. 1, że badania techniczne 
pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta. 
Cyt. ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, od 
dnia 1 stycznia 2016 r. nadała dotychczasowym stacjom podstawowym, prawo do 
badań pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, pojazdów zarejestrowanych 

                                                      
20 Dz. U. poz. 1836 
21 Przykład pisma do określonego diagnosty. Tej samej treści pisma wysłano do wszystkich diagnostów. 
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po raz pierwszy za granicą ( …) i pojazdów skierowanych na badania techniczne 
przez organy ruchu drogowego lub starostę ( ….). Każde z ww. badań, wymagały od 
przeprowadzających je diagnostów odrębnych uprawnień.  
Art. 83 ust. 3 pkt 6 Prawa o ruchu drogowym stanowi zaś, że przedsiębiorca 
prowadzący SKP zatrudnia uprawnionych diagnostów. 
Stwierdzono, że od 2016 r. w stacjach podstawowych: RT/001/P, RT/006/P 
zatrudniano diagnostów nie posiadających uprawnień do prowadzenia przywołanych 
powyżej badań. Podobnie w stacjach okręgowych: RT/009 i RT/014 zatrudniano 
diagnostów nie posiadających pełnych - wymaganych przepisem art. 83 ust. 1 pkt. 2 
Prawa o ruchu drogowym – uprawnień, do prowadzenia wszystkich rodzajów badań. 
Stwierdzono jednocześnie, że poza stacją RT/006/P, w pozostałych 3 SKP 
zatrudniano po 3 diagnostów, z tego 2 diagności posiadali pełne - wymagane ww. 
przepisami uprawnienia. 
 
W stacji o nr RT/006/P było zatrudnionych 3 diagnostów – w tym 2 (właściciel stacji 
i jeden z diagnostów) było uprawnionych tylko do badań w zakresie A,B,C,CC,D,T,E 
c, tj. do badań okresowych i badań pojazdów zasilanych gazem. Nie posiadali 
uprawnień do pełnego zakresu badań przypisanego dla stacji podstawowych. Trzeci 
diagnosta posiadał pełny zakres uprawnień. 

(dowód; akta kontroli str. 169 – 176, 182 - 183) 
W wyjaśnieniach w tej sprawie Naczelnik Wydziału podał, że: zakres uprawnień 
diagnostów wykonujących badania techniczne dla stacji kontroli pojazdów RT/006/P 
wpisany został do protokołu kontroli w 2014 r. natomiast w 2015 r. był kontrolowany 
podczas sprawdzania uprawnionych diagnostów. Przedsiębiorca prowadzący stację 
kontroli pojazdów z trakcie uzyskiwania zaświadczenia o wpisie do rejestru SKP 
został poinformowany o zakresach uprawnień diagnostów oraz o konsekwencjach 
wykonywania badań technicznych niezgodnie z zakresem uprawnienia diagnosty, co 
potwierdza oświadczenie z dnia 05.11.2014r. o niewykonywaniu badań przez 
diagnostę Pana W. P. (kopia w załączeniu). Ponadto właściciel stacji poinformował, 
że diagności rozpoczęli szkolenia w zakresie uzyskania wymaganych uprawnień 
diagnosty i w obecnej chwili są już po ukończeniu kursu lecz nie zdali jeszcze 
egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora TDT (kopia informacji i kopia 
ukończonego kursu w załączeniu).  

Niezależnie od powyższego Prezydent Miasta dopuszczając warunkowo 

diagnostów do badań technicznych w zakresie posiadanych uprawnień kierował się 

opinią Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z dnia 04 lipca 2013r. 

PISKP/MB/02/07/2013 (kserokopia w załączeniu) według której przepisy obecnie 

regulujące funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów nie zawierają takich zapisów, 

które nakazywałyby, aby zatrudniony diagnosta był uprawiony do wykonywania 

co najmniej takich badań, do których przeprowadzania jest uprawniona stacja 

kontroli pojazdów. W związku z powyższym należy stwierdzić , że w obecnym stanie 

prawnym przepisy nie nakładają obowiązku, aby uprawnienia wszystkich 

diagnostów zatrudnionych w SKP były zgodne z zakresem badań wykonywanych 

przez SKP.  
Analiza rejestru badań przeprowadzonych w styczniu i lutym 2016 r., 

w stacji RT/006/P (74 przeglądów) wykazała, że badania/przeglądy wykonywali 
wyłącznie dwaj diagności. Diagnosta posiadający pełne uprawnienia (RTA/D/0029) 
wykonał 39 przeglądów. Pozostałe 35 – zostały przeprowadzone przez diagnostę 
(RT/D/0008), posiadającego uprawnienia do badań/przeglądów okresowych 
i pojazdów na gaz. Stwierdzono, wszystkie ww. 35 przeglądy dotyczyły wyłącznie 
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badań okresowych i pojazdów z paliwem gazowym, tj. zgodnie z uprawnieniami tego 
diagnosty. 

(dowód; akta kontroli str. 144 – 151, 430 - 441) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowość. 

 

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

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów 
wykonywanymi w SKP. 

 
3.1 - 3.3. Kontrole SKP - wpisanych do Rejestru. 
 
Według art. 83b ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: nadzór nad stacjami 
kontroli pojazdów sprawuje starosta ( w tym przypadku Prezydent Miasta). 
W ramach wykonywanego nadzoru, zgodnie z ust. 2 pkt. 1 cyt. przepisu: 
- co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów. 
Ustalono, że w latach 2013 – 2015, upoważnieni przez Prezydenta Miasta 
pracownicy samorządowi Wydziału Komunikacji, co najmniej raz w roku - 
przeprowadzali kontrolę wszystkich SKP zapisanych w Rejestrze. 
W 2013 r. i 2014 r. przeprowadzono po 11 kontroli. W tym stacji RT/010/P, 
wykreślonej z Rejestru w 2015 r. W 2015 r. przeprowadzono10 kontroli. Do końca 
2015 r. nie skontrolowano nowej stacji RT/015/P - wpisanej do Rejestru w dniu 29 
października 2015 r.  
Terminy prowadzonych kontroli wskazują, że pomiędzy poszczególnymi kontrolami 
prowadzonymi w 2013 r. i w 2014 r. wystąpił następujący upływ czasu: 
- 12 miesięcy – 1 stacja, 
- 11 miesięcy – 4 stacje, 
- 9 miesięcy – 4 stacje, 

oraz dla pojedynczych stacji - 8 i 10 miesięcy. 
Upływ czasu pomiędzy kontrolami prowadzonymi w 2014 r. i w 2015 r. przedstawiał 
się następująco: 
- 12 miesięcy – 1 stacja, 
- 11 miesięcy – 2 stacje, 
- 13 miesięcy i 15 miesięcy – po 2 stacje, 

oraz pojedyncze stacje po upływie – 14, 16 i 18 miesięcy22.  
 (dowód: akta kontroli str. 177 – 181, 203 - 234) 

 
Naczelnik Wydziału – Adam Napieracz udzielił wyjaśnień w sprawie przekraczania 
12 miesięcznego terminu pomiędzy corocznymi kontrolami w SKP. Podał, że: 
w ustawie ani w rozporządzeniach wykonawczych nie jest określone, że odstęp 
pomiędzy kontrolami na poszczególnej stacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 
Kontrola na poszczególnej stacji powinna być wykonana raz w roku kalendarzowym 
bez względu na miesiąc jej wykonania. 

                                                      
22

 18 miesięcy (czerwiec – grudzień) dotyczyło stacji RT/09/P i było następstwem m. in. zabiegów stacji o przekształcenie 
statusu – z podstawowej o rozszerzonym zakresie badań do stacji okręgowej (m. in. zawieszono działalność stacji od 
października do grudnia 2015 r.).  
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 
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Niezależnie od powyższego Prezydent Miasta Tarnobrzega wykonuje kontrole 
zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym wewnętrznym planem kontroli SKP. 

(dowód: akta kontroli str. 429)  

 

 

3.2 Kontrole SKP w związku z uzyskaniem wpisu do Rejestru. 
 
Stwierdzono, analizując akta rejestrowe, że przywołani powyżej kontrolerzy 
przeprowadzali „kontrole weryfikacyjne” stacji ubiegających się o wpis do Rejestru 
lub o zmianę we wpisie. Kontrolę przeprowadzano pomiędzy dniem wpływu 
stosownego wniosku, a przed datą wydania zaświadczenia o wpisie do Rejestru. 
W kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości mogących wskazywać na złożenie 
przez przedsiębiorców oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym. 
W latach objętych programem kontroli działalność rozpoczęła jedna stacja tj. 
RT/015/P. Wniosek przedsiębiorcy w tej sprawie wpłynął w dniu 28 października 
2015 r. W dniu następnym kontroler z Wydziału przeprowadził u przedsiębiorcy 
kontrolę – weryfikację danych z wniosku (pełny protokół kontroli z pominięciem 
części – prawidłowość wykonania i dokumentowania badań technicznych). W tym 
samym dniu Prezydent Miasta dokonał wpisu ww. stacji do Rejestru. Do dnia 
zakończenia niniejszej kontroli, Prezydent Miasta nie przeprowadził w tej stacji 
kontroli w trybie art. 83b ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
W 2013 r. wpis do Rejestru uzyskały 2 SKP: 
- RT/013/P w dniu 3 stycznia 2013 r. Kontrolę w stacji (ustawowym, cyt. powyżej 
trybem) przeprowadzono w dniach 25 października 2013 r., 18 lipca 2014 r. i 23 
lipca 2015 r. 
- RT/014 w dniu 9 stycznia 2013 r. Kontrolę w stacji (ustawowym, cyt. powyżej 
trybem) przeprowadzono w dniach 12 lipca 2013 r., 18 czerwca 2014 r. i 13 maja 
2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7 – 44, 165 – 168, 177 – 181, 203 - 234) 
 

3.4. Mechanizmy kontrolne umożliwiające monitorowanie funkcjonowanie SKP 
zgodnie z aktualnym poświadczeniem. 
 
W latach 2014 – 2016 (I kwartał), na terenie Miasta nie odnotowano przypadków 
prowadzenia SKP bez aktualnego poświadczenia TDT. Stwierdzono w kontroli 2 
przypadki gdzie przedsiębiorcy występowali do Prezydenta Miasta z wnioskami 
o zawieszenie działalności w związku z upływającym terminem „starego 
poświadczenia” i niezakończeniem procedur prowadzących do uzyskania „nowego 
poświadczenia”.  
W corocznych kontrolach, kontrolerzy Prezydenta Miasta zwracali uwagę na 
ważność poświadczeń poprzez odnotowywanie w protokołach kontroli numeru i daty 
wydania tego dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 177 – 181 ) 
 

3.5 Kontrole SKP z pominięciem obowiązku zawiadomienia przedsiębiorcy 
o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie 7 dni. 
 
W latach 2014 – 2016 (I kwartał) uprawnieni przedstawiciele Prezydenta Miasta nie 
prowadzili kontroli SKP w trybie przewidzianym przez art. 79 ust. 2 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, tj. bez uprzedniego, stosownego 
zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 
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W każdym zbiorze dokumentów dotyczących poszczególnych kontroli znajdowała 
się kopia zawiadomienia, w którym Prezydent Miasta zgodnie z ust.1 i ust. 6 cyt. 
powyżej art. 79, zawiadamiał przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 235 - 290) 
 
 
 
3.6. Dokumentowanie czynności kontrolnych. 
 
Kontrolerzy działający z upoważnienia Prezydenta Miasta sporządzali protokół 
kontroli po każdej przeprowadzonej kontroli SKP. 
Stwierdzono, że w 2014 r. wszystkie 11 kontroli przeprowadzał inspektor Wydziału 
Komunikacji – Pan Adam Napieracz.  
W 2015 r. - 10 kontroli przeprowadzono przez inspektora Wydziału Komunikacji – 
Pana Włodzimierza Szotka. W 2 kontrolach brał udział również Pan Adam 
Napieracz, od dnia 22 grudnia 2014 r. – Naczelnik ww. Wydziału. 

(dowód; akta kontroli str. 177 - 181) 
Protokoły kontroli z roku 2015 różniły się co do formy/układu i sposobu ich tworzenia 
od protokołów z roku poprzedniego. Były sporządzane wyłącznie przy zastosowaniu 
techniki komputerowej. W dokumentach z roku poprzedniego część ustaleń 
zapisywano ręcznie. 
Protokoły kontroli SKP z 2014 r. składały się z następujących punktów/części: 
- podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: powołano się na art. 83b ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz 4 rozporządzenia, w tym: rozporządzenie Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów23, 
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach24, cyt. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów, 
- dane osoby kontrolującej i osób uczestniczących w kontroli – oddelegowanych 
przez przedsiębiorcę, 
- zakres kontroli, tj.:  

1. zgodność z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo 

o ruchu drogowym, 
2. prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, 
3. prawidłowość pobierania opłat, 
4. prawidłowość wykonywania badań technicznych, w tym sporządzanie i 

archiwizowania dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, 
5. zatrudnianie diagnostów – zgodność z zakresem prowadzonych badań, 

- wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia. 
W przywołanym powyżej punkcie kontroler prowadząc oględziny stacji odnosił się do  
wymogów zawartych w cyt. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań 
w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.  
Odnoszono się do cytowanej dosłownie w protokole kontroli treści kolejnych 
paragrafów, z podziałem na ustępy tych paragrafów, punkty i liter, tj. do od § 1 ust.1 
do § 17 ust.3 cyt. powyżej rozporządzenia.   

                                                      
23 (Dz. U. poz. 275) 
24 (Dz. U. poz. 996 ze zm.) 
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 Kontrolujący odnosił się do poszczególnych wymogów w następujący sposób 
(przykłady).25: 
§ 1 ust.1 Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu 
widocznym, szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającym co 
najmniej: kod rozpoznawczy, określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli 
pojazdów - kontroler odnotował: spełnia 
§ 10 Podłoga i ściany stanowiska kontrolnego do wysokości co najmniej 1,8 m, 
nawierzchnia i ściany kanału przeglądowego oraz nawierzchnia ław pomiarowych 
powinny być łatwo zmywalne - kontroler odnotował: 2,12 m, spełnia 
. § 13 ust. 1 Wymiary kanału przeglądowego powinny spełniać następujące 
wymagania: 
  1)   długość mierzona na poziomie ławy pomiarowej pomniejszona o długość 
schodów, o ile znajdują się na końcu lub początku kanału, nie powinna być mniejsza 
niż: 

c)  18,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania 
techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz 
przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami -  kontroler 
odnotował: 18,00 m, spełnia. 

  2)   szerokość mierzona na poziomie ławy pomiarowej powinna mieścić się w 
granicach: 

b) od 0,7 do 1,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających 
badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami -  kontroler 
odnotował: 0,8 m, spełnia,  
 

 3) głębokość powinna wynosić od 1,3 m do 1,8 m -  kontroler odnotował: 1,56 m, 
spełnia 
.ust.2. Wewnątrz kanału przeglądowego powinny znajdować się przesuwne 
platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji 
podwyższonej - kontroler odnotował: spełnia. 
Odnosząc się do wyposażenia kontrolno-pomiarowego stacji (o którym mowa w § 14 
ust. 1 i ust. 2 cyt. rozporządzenia), kontrolujący odnotowywał przy każdym z 15 
wymaganych urządzeń/przyrządów znak (w tym przypadku znak „+”) potwierdzając, 
że stacja jest w nie wyposażona i podsumowywał przez adnotację - spełnia. Nie 
podawano cech identyfikacyjnych oglądanych urządzeń (nazwy, producenta, roku 
produkcji). 
Również poprzez stwierdzenie spełnia odnoszono się do konieczności posiadania 
przez stacje dokumentacji z zakresu wymaganych certyfikatów, deklaracji zgodności 
czy legalizacji dla ww. urządzeń. 
Poprzez znak „+” potwierdzano umieszczenie przez stację w widocznym miejscu 
dokumentów o których mowa w § 16 rozporządzenia, tj. m. in. kopii zaświadczenia 
o wpisie do Rejestru, wykazie diagnostów prowadzących badania, 
uprawnieni diagności 
Podano imiona, nazwiska diagnostów, numery uprawnień, zakres uprawnień (kopie 
uprawnień były wywieszone w pomieszczeniach stacji). 
prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych 
Podano dane identyfikacyjne pojazdu, który w trakcie kontroli stacji przechodził 
badania techniczne. W 2014 r., w trakcie kontroli wszystkich SKP, były 
przeprowadzane badania techniczne pojazdów samochodowych. Badania te 
zakończono wynikiem pozytywnym. 

                                                      
25 Przykłady z protokołu kontroli przeprowadzonej w dniu 16.07.2014 w stacji RT/012. 
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Kontroler ustosunkował 11 punktów dotyczących szczegółowego badania pojazdów 
samochodowych, zgodnie z wymaganiami przepisu § 2 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 cyt. 
rozporządzenia przy tych badaniach - stwierdzeniem sprawdzono. w sprawie 
zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych. 
W protokołach kontroli poświadczono, że po badaniach pojazdu diagnosta dokonał 
wpisu do rejestru badań i do dowodu rejestracyjnego, wydał stosowne 
zaświadczenie, pobrał wymaganą opłatę. 
W kolejnym punkcie protokołów kontroli odniesiono się do badań technicznych 
pojazdów marki „SAM”, badań „ADR”, nadawania cech identyfikacyjnych 
i wykonywania tabliczek znamionowych – poprzez kontrolę rejestrów ww. badań 
i czynności. 
Końcowe fragmenty protokołów kontroli, to odniesienia do: 
- rejestru badań, w tym do: formy prowadzenia rejestru (komputerowa, w 2 
przypadkach prowadzono równolegle księgę papierową), całkowitej liczby wpisów 
do rejestru oraz zakresu badań, poddawanych analizie w trakcie kontroli (numery 
w rejestrze: od – do), 
- pobierania opłat przez stację, 
- numeru i daty zaświadczenia o wpisie do Rejestru, numery i data aktualnego 
poświadczenia TDT, 
- ustalenia końcowe – podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Uwaga: 
w 2014 r. w trakcie przedmiotowych kontroli 2-krotnie stwierdzono i odnotowano 
w protokole nieprawidłowości w 2 różnych SKP (na 11 kontroli), (szczegóły poniżej 
w wystąpieniu pokontrolnym). 

 
Do wszystkich protokołów z kontroli SKP przeprowadzonych w 2014 r. dołączono: 
- kopie zawiadomienia i upoważnienia do kontroli. Upoważnienia do kontroli były 
ważne w jednym określonym datą dniu. Kontrole SKP w 2014 r. trwały nie dłużej niż 
1 dzień. Nie stwierdzono aby upoważnienia do kontroli na dany dzień były 
wydawane dla więcej niż jednej stacji,  
- kopie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (pojazdu 
badanego w trakcie kontroli), 
- wydruki z rejestrów prowadzonych przez stację (w zakresie prowadzonej 
ww. analizy). 

(dowód: akta kontroli str. 177 – 181, 235 – 256) 
W protokołach z kontroli SKP przeprowadzanych w 2015 r., zachowano układ treści 
(punkty) tak jak w przywołanym powyżej protokole z 2014 r. Zmieniono częściowo 
formę prezentowania ustaleń w odniesieniu do poszczególnych przepisów 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 
przeprowadzających badania techniczne pojazdów. 
Przykład z protokołu kontroli dotyczący jednego z elementów poddanych kontroli: 
§ 9 ust. 4 pkt 1. (stanowisko kontrolne – budowa, wyposażenie): 
- pełna, skopiowana treść ww. przepisu 
 Ocena spełnienia wymogów przepisu, (tym wypadku, uwaga NIK26) spełnia, 
(tak/nie), tak 
Uwagi – bez uwag, -  
W niektórych punktach protokoły w stosunku do wzorca z roku poprzedniego zostały 
uzupełnione i rozbudowane, tj. 
 W punkcie - wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia, dodano, m. in:  

                                                      
26 Protokół stacji RT013/P z 23.07.2015 r. 
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- kontrolę posiadania i udostępniania przepisów prawnych regulujących 
funkcjonowanie SKP – poprzez przywołanie pełnych nazw 8 aktów prawnych 
i odniesienia – tak/nie, nie dotyczy, 
- kontrolę posiadania przez stację dokumentów w sprawie użytkowania obiektu 
budowlanego,  
 - każdorazowo podawano rzeczywiste wymiary obiektów lub części obiektów stacji, 
co do których w cyt. rozporządzeniu, ustalono wymiary graniczne - dopuszczalne lub 
wymagalne, 
- pełną nazwę urządzenia/nazwę producenta, typ, numery fabryczne i certyfikatu, 
rok produkcji urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne stanowiska 
kontrolnego np. indywidualne wyciągi spalin. 
Zmieniono formę prezentowania wyników kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych. 
Odnosząc się oddzielnie do wszystkich urządzeń wymaganych przepisem § 14 ust. 
1 i ust. 2 cyt. rozporządzenia. Podawano: nazwę producenta, typ 
urządzenia/przyrządu, numer fabryczny i rok produkcji, potwierdzenie sprawności 
(w tym w Karcie OKE), potwierdzenie zgodności z wymaganiami (ozn. CE), numer 
certyfikatu jednostki akredytowanej, data ważności certyfikatu lub legalizacja 
(tak/nie). Dane powyższe były podawane dla każdego urządzenia kontrolno-
pomiarowego znajdującego się na wyposażeniu stacji. 
 W punkcie uprawnieni diagności poza podaniem imion, nazwiska diagnostów, 
numerów uprawnień, zakres uprawnień, każdorazowo nabijano osobiste pieczątki 
diagnostów. 
W punkcie prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych 
odniesiono się do każdego wymaganego badania – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 
i pkt. 3 rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 
– oceniając spełnianie przez diagnostę/stację każdego elementu badań 
wymaganych ww. przepisem. Oceniono oddzielnie sprawdzanie cech 
identyfikacyjnych pojazdów i oddzielnie prawidłowość oznaczenia i stanu tablic 
rejestracyjnych. Oceniono spełnianie wymagań przepisów w zakresie badania 
instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych. 
W 2015 r., w trakcie kontroli wszystkich SKP, diagności przeprowadzali badania 
techniczne pojazdów samochodowych. Były to badania o wyniku pozytywnym. 
 Pozostałe elementy protokołu kontroli w stosunku do protokołów z 2014 r. nie uległy 
zmianie. Do protokołu dołączono:  
- kopie zawiadomienia i upoważnienia do kontroli. Upoważnienia do kontroli były 
ważne, w co najmniej 2 określonych datą kolejnych dniach (kontrole były 
zaplanowane na okres dłuższy niż 1 dzień). Nie stwierdzono aby upoważnienia do 
kontroli na te same określone dni były wydawane dla więcej niż jednej stacji,  
- kopie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (pojazdu 
badanego w trakcie kontroli), 
- wydruki z rejestrów prowadzonych przez stację (w zakresie prowadzonej ww. 
analizy), 
Stwierdzono również w 4 przypadkach (na 10 protokołów) że, do protokołu kontroli 
dołączono kopie: zaświadczenia o wpisie przedsiębiorcy do Rejestru, aktualnego 
poświadczenia TDT, aktualnych uprawnień diagnostów, wypisu z rejestru 
działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 177 – 181, 257 – 290) 
 
3.7. Zakres kontroli – zgodność z wymogami poświadczenia TDT i wniosku o wpis 
do Rejestru. 
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Podano powyżej w wystąpieniu pokontrolnym, że latach objętych programem 
kontroli (2014 – 2016) do Rejestru wpisano jedną stację, tj. RT/015/P w dniu 29 
października 2015 r.. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli przedsiębiorca nie był 
kontrolowany przez Prezydenta Miasta w trybie art. 83b ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.  
Stwierdzono również, że w tym przypadku, jak i we wszystkich wcześniejszych 
przypadkach gdy dokonywano nowego wpisu lub wprowadzano zmiany w Rejestrze 
– służby kontrolne Prezydenta Miasta sprawdzały zgodność danych podawanych we 
wniosku i oświadczeniu przedsiębiorcy, ze stanem faktycznym. Kontrolę 
„weryfikującą” przeprowadzano w przeddzień lub w dniu wydania zaświadczenia 
o wpisie do Rejestru. Ustalenia z tych kontroli dokumentowano w formie protokołu 
kontroli. Ustalono również, że w latach bezpośrednio poprzedzających okres objęty 
niniejszą kontrolą, służby kontrolne Prezydenta Miasta przeprowadzały pierwszą 
kontrolę stacji po wpisie do Rejestru – w tym samym roku kalendarzowym. 

(dowód: akta kontroli str. 7 – 44, 203 – 234) 
Służby kontrolne Prezydenta Miasta, każdorazowo odnosiły się do aktualności 
i ważności poświadczenia TDT podając w protokołach kontroli numery i daty 
wydania ww. dokumentów. 
Z ustaleń przedstawionych powyżej w pkt. 3.6 wystąpienia wynika natomiast, że 
w zbiorze dokumentów stanowiących dokumentację pokontrolną, nie było 
aktualnych dokumentów poświadczających: 
- siedzibę przedsiębiorcy – wpis do KRS lub do ewidencji gospodarczej (kopię ww. 
dokumentów stwierdzono w 4 dokumentacjach pokontrolnych z 2015 r.), 
- oświadczeń przedsiębiorców:  

• w sprawie aktualnego stanu przedsiębiorstwa (że nie jest w stanie likwidacji 
lub ogłoszonej upadłości)  

•  o niekaralności osób fizycznych zarządzających przedsiębiorstwem, 

• o zatrudnieniu diagnostów (lub dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie – 
np. umowy o pracę). 

Naczelnik Wydziału odniósł się w wyjaśnieniach do sposobu dokumentowania 
ustaleń w kontrolach SKP, w tym braku oświadczeń i kopii kluczowych dokumentów 
pozwalających na prowadzenie przedmiotowej działalności podając, że: 
sprawdzenie wpisu do rejestru działalności gospodarczej następuje w przypadku 
kontroli SKP jeszcze przed przystąpieniem do kontroli podczas procesu 
przygotowawczego. Sprawdzana jest wówczas zgodność wpisu w Centralnej 
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej z wpisem w Rejestrze SKP. 
Umowy o pracę z diagnostami kontrolowane są podczas kontroli na stacji podczas 
uzupełniania punktu VI protokołu. Oświadczenie o niekaralności i o zgodności stanu 
faktycznego z Rejestrem przyjmowane było w formie ustnej podczas odczytywania 
protokołu i informacji zawartych w  punkcie IV. Wydruki z badań aparaturą 
kontrolno–pomiarową sprawdzane były podczas badania technicznego, a następnie 
przekazywane właścicielowi badanego pojazdu. Załączanie każdorazowo podczas 
kontroli wszystkich kopii dokumentów powoduje mocne rozbudowanie protokołu do 
rozmiarów kilkudziesięciu stron. Kontrolujący uznał, że informacja w odpowiednim 
punkcie protokołu jest wystarczająca do prawidłowego udokumentowania przebiegu 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 158 - 161) 
 

3.8 i 3.9 Kontrola zgodności z wymaganiami w zakresie wyposażenia kontrolno-
pomiarowego oraz warunków lokalowych. 
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Podano w pkt.3.6 wystąpienia, że kontrolujący SKP z upoważnienia Prezydenta 
Miasta odnosili się do wszystkich elementów budowlanych, terenu i wyposażenia 
wymaganych przepisami  rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań 
w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów - 
szczegółowo od § 1 ust.1 do § 17 ust.3  
Poprzez oględziny - kontroler potwierdzał, że ww. elementy są składowymi stacji, tj.: 
 - elementy budowlane o określonych parametrach,  
- urządzenia i maszyny wbudowane, ww. elementy (przykładowo: kanały, 
podnośniki, wentylacja, oświetlenie), 
- urządzenia i aparatura pomiarowa – zgodnie z wymaganiami § 14 ust. 1 i ust. 2 
cyt. rozporządzenia. 
Potwierdzał, że:  
- ww. urządzenia działają zgodnie z wymaganymi deklaracjami zgodności, 
świadectwami legalizacyjnymi oraz że prawidłowość działania urządzeń została 
potwierdzona i udokumentowana w trakcie okresowych kontroli eksploatacyjnych, 
okresowych kontroli metrologicznych i dozoru technicznego. W protokołach z 2015 r. 
podawano dane identyfikacyjne ww. dokumentacji. 
- w stacji znajdują się instrukcję obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej,  
- w widoczny miejscu znajduje się wykaz diagnostów, wykaz czynności kontrolnych, 
tabela opłat, 
- są dostępne publicznie dane osobowe i uprawnienia diagnostów (kopie uprawnień  
– wywieszone w pomieszczeniach stacji)  
Podano już w wystąpieniu (pkt. 1.9), że z upływem roku 2015, wszystkie 4 SKP 
działające do tego czasu na terenie Miasta jako stacje podstawowe o rozszerzonym 
zakresie badań, uzyskały nowe wpisy do Rejestr (3 jako podstawowe i 1 jako 
okręgowa). Nie wystąpiły przypadki prowadzenia badań technicznych pojazdów, 
przez stacje nie posiadających aktualnego/ważnego poświadczenia TDT.  

(dowód: akta kontroli str. 235 – 256, 257 - 290) 
 
3.10 Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. 
 
W trakcie prowadzenia każdej z przedmiotowych kontroli, odnoszono się do 
prawidłowości i kompletności rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonych 
przez SKP. We wszystkich SWKP w latach 2014 – 2015 ww. rejestry prowadzono w 
formie elektronicznych baz danych. W protokołach z kontroli nie było ustaleń 
odnoszących się do nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru. W kontrolach z lat 
2014 – 2015 nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru badań 
technicznych pojazdów przez SKP. 
W każdej kontroli pobierano/wydrukowywano określone rekordy z ww. baz, 
stanowiących zapisy/ustalenia diagnostów co do poszczególnych, kolejnych 
pojazdów samochodowych zgłaszających się na badania techniczne do stacji. 
Analiza tych rejestrów wykazała, że: 
- zamieszczano numery i daty protokołów TDT w przypadku samochodów 
zasilanych gazem27, 
- podawano/określano rodzaje badanych pojazdów oraz ich kategorie 
homologacyjne28, 
                                                      
27 W protokole z kontroli stacji RT012 z 2014 r. analizowano zapisy od nr  968 do 984 (16 rekordów). 3 
samochody zasilane gazem (przykład zapisu – protokół nr TDT04/1789/07IRE Czarna Dąbrówka 03.04.2007. Nr 
zbiornika 1789. Legalizacja zbiornika ważna do 03.04.2017r. 

W protokole stacji RT/013/P z 2055. analizowano zapisy od nr  1585 do 1658 (73 rekordy analizowano zapisy od 
nr  968 do 984 (16 rekordów). 10 samochodów zasilane gazem. Zapisy w tej sprawie tak jak powyżej w 2014 r.   
28 O ile były zapisane w dowodach rejestracyjnych. Ustalanie kategorii homologacyjnej pojazdu następowało 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
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- rejestr z badania pojazdów zabytkowych, SAM, ADR, ( …) – według protokołów 
kontroli był prowadzony w rejestrze badań, tj. w ogólnym rejestrze badań. W 
przeanalizowanych rejestrach (11 z 2014 r i 10 z 2015 r.) nie stwierdzono tego typu 
badań, 
- w Wydziale Komunikacji był dostępny aktualny rejestr zastępczych tabliczek 
znamionowych i nowo naniesionych numerów, wykonanych w SKP (wykonywane 
wyłącznie w stacjach okręgowych). W 2014 r. i 2015 r. nadano nowe cechy 
identyfikacyjne 3 pojazdom. Wykonano po nowe 3 tabliczki znamionowe. 
Kontrolerzy działający z upoważnienia Prezydenta Miasta oceniali poprawność 
prowadzenie rejestru i wystawiania zaświadczeń w tej sprawie, 

(dowód: akta kontroli str. 235 – 256, 257 – 290, 291) 
- zapisy w elektronicznych rejestrach z badania pojazdów prowadzonych w SKP, 
zawierały notatki/uwagi związane z dokonywaniem korekt w zapisach rekordów, 
podawano datę korekty, dane diagnosty dokonującego korekty i zakres zmian, 
- kontroler każdorazowo podawał w protokole, że opłaty pobierane za wykonanie 
przeglądów były zgodne z tabelą opłat . Ustalono, że wyłącznie przedsiębiorca 
prowadzący stację RT/013/P w rejestrach z badań za 2014 r. i z 2015 r. podawał 
w rubryce uwagi dane identyfikacyjne dowodów księgowych świadczących 
o dokonaniu opłaty (numery faktur lub paragonów fiskalnych).  
Naczelnik Wydziału Komunikacji podał w wyjaśnieniach, że: prawidłowość 
pobierania opłat za badania techniczne dokumentowany był poprzez wpisanie kwot 
pobranej opłaty za badanie techniczne w punkcie VII podpunkt 13 oraz akapicie 
Pobieranie opłat. Wysokość pobranej kwoty został sprawdzany poprzez wydruk 
kopii poszczególnych paragonów. Powiązane konkretnego paragonu z badaniem 
następowało na podstawie wpisów w rejestrze badań technicznych Uwagi, gdzie 
umieszczany był numer paragonu/faktury lub drukowanie faktur do każdego badania 
technicznego, a następnie podłączanie do faktury kopii paragonu z kasy fiskalnej. 
- w rejestrach badań każdorazowo podawano informację o uiszczeniu lub 
nieuiszczeniu przez badającego pojazd opłaty ewidencyjnej (w SKP – miejscu 
prowadzenia badań). Kontrolerzy prowadzący kontrolę każdorazowo potwierdzali, 
poprzez zapis w protokole – prawidłowość pobrania przedmiotowej opłaty, 
- diagności prawidłowo wyznaczali termin badania następnego badania. Podawano 
datę przesuniętą o jeden rok w stosunku do aktualnych badań – w przypadkach 
samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, przesuniętą o 2 lata – 
motorowery i ciągniki rolnicze. Datę następnego badania autobusów wyznaczano po 
upływie 6 miesięcy od daty badania aktualnego, 
- w zaświadczeniach o przeprowadzeniu kontroli – dołączone do protokołów kontroli 
SKP - zawierały dane osobowe i numery identyfikacyjne diagnosty. Były to 
zaświadczenia generowane z systemu komputerowego (nie kserokopie oryginałów 
przekazywanych kierującym/właścicielom pojazdu). W związku z powyższym w nie 
było na nich stosownych pieczątek i podpisów diagnosty. 

(dowód: akta kontroli str. 158 – 161, 235 – 256, 257 - 290) 
 

3.11. Analiza danych zawartych w rejestrach przez Prezydenta Miasta. 
 
W dokumentacji Wydziału Komunikacji nie stwierdzono prowadzenia pisemnych 
analiz danych z badań pojazdów samochodowych, zawartych w rejestrach z badań 
technicznych prowadzonych przez poszczególne SKP. Poza odniesieniem się do 
przedmiotowych rejestrów w trakcie kontroli realizowanych w trybie art. 83b ustawy 

                                                                                                                                       
dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2013.1675) od dnia 1 stycznia 2014 r. (w praktyce pojazdy 
nowo rejestrowane). 
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Prawo o ruchu drogowym, (dotychczas ocenianych pozytywnie) nie stwierdzono 
innych udokumentowanych ww. analiz. 
Nie stwierdzono udokumentowanych przypadków występowania do poszczególnych 
SKP (poza ww. kontrolami) o przesyłanie na adres Wydziału danych z badań 
technicznych pojazdów i dokonywanie na ich podstawie analiz.  
Naczelnik Wydziału – Pan Adam Napieracz podał w tej sprawie, że: wydruki 
z rejestru badań technicznych pobierane były i dołączane do protokołu podczas 
każdej kontroli. Wydruk liczył od kilkudziesięciu do nawet kilkuset pozycji rejestru. 
Na tej podstawie już podczas kontroli przeprowadzana była analiza wykonanych 
badań technicznych. Pomiędzy kontrolami nie występowano do poszczególnych 
stacji o przesłanie danych z rejestrów, ponieważ nie otrzymywaliśmy żadnych 
informacji, które byłyby podstawą do stwierdzenia, że diagności wykonują badania 
techniczne pojazdów nierzetelnie.  

(dowód: akta kontroli str. 158 – 161) 
 

3.12, 3.13, 3.14 Prawidłowość wykonywania przez diagnostów badań technicznych 
pojazdów. 
Analiza protokołów kontroli prowadzonych w latach 2014 – 2015 wykazała, że 
w trakcie wszystkich kontroli SKP, prowadzonych w trybie art. 83b ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, kontrolowano i oceniano prowadzenie przez diagnostów badania 
pojazdów samochodowych.  
Podano uprzednio w niniejszym wystąpieniu, że w trakcie tych kontroli odnoszono 
się do pełnego zakresu obowiązkowych badań prowadzonych przez diagnostów – 
wymaganych przepisem § 2 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 rozporządzenia w sprawie zakresu 
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach.  
Kontroler w trakcie pobytu na stacji/oględzin potwierdzał wykonanie wszystkich ww. 
badań – potwierdzając na koniec prawidłowość ich wykonania. Do protokołów nie 
dołączano wydruków – wyników badań prowadzonych przez diagnostów przy 
pomocy urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Nie odnoszono się do szczegółów 
związanych z wykonywaniem badań przez diagnostów. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w przywołanym powyżej zakresie. 
Wydział Komunikacji nie opracował pisemnych procedur - standardów 
postępowania, w trakcie kontrolowania/oceniania pracy diagnostów. W latach 2014 
– 2015 kontrolę SKP z upoważnienia Prezydenta Miasta prowadzili dwaj różni 
kontrolerzy. Kompetencję, w tym wykształcenie i praktyka zawodowa kontrolerów 
zostanie przedstawiona w dalszym  punkcie niniejszego wystąpienia (pkt. 5.3).  
W latach objętych kontrolą, diagności w poszczególnych SKP na terenie Miasta 
wykonali następujące liczby badań pojazdów samochodowych (w tym badań 
z wynikiem negatywnym): 

Lp. 

Dane SKP Ilość  przeprowadzonych badań 

Kod 
rozpoznawczy Miejscowość 

Badania w 2014 r Badania w 2015 r 

Uwagi 

Ogółem Negatywne Ogółem Negatywne 

1. RT/001/P Tarnobrzeg 1.540 33 1.363 15  

2. RT/002/P Tarnobrzeg 3.138 14 3.199 4  

3. RT/004/P Tarnobrzeg 1.966 1 1.825 0  

4. RT/006/P Tarnobrzeg 828 0 886 0  
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5. 
 RT/008 Tarnobrzeg 3.444 1 3.622 2  

6. 
 RT/009 Tarnobrzeg 1.551 14 1.389 7  

 
7 RT/010/P* Tarnobrzeg 1.539 0 516 0  

 
8 RT/011/P Tarnobrzeg 3.086 0 3.317 0  

9 
 RT/012/P Tarnobrzeg 1.707 3 1.711 3  

 
10 RT/013/P Tarnobrzeg 2.449 4 3.180 1  

 
11 RT/014 Tarnobrzeg 955 6 993 8  

 
12 
 

RT/015/P* Tarnobrzeg 0 0 177 0 - 

13 Razem Tarnobrzeg 22.203 76 22.178 40  

*Stacje wykreślone z rejestru  w 2015 r 

 
Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że 2014 r. na 22.203 badań 
pojazdów samochodowych przeprowadzonych w SKP, 0,34% stanowiły badania 
z wynikiem negatywnym. W 3 SKP wszystkie badania zakończono wynikiem 
pozytywnym. W roku następnym badania negatywne stanowiły 0,18% wszystkich 
badań (22.178). Trzy stacje prowadzące badania, przez cały rok kalendarzowy nie 
przeprowadziły badań negatywnych. 
Dane zaprezentowane powyżej zostały pozyskane dla potrzeb niniejszej kontroli. 
Wydział nie gromadził wcześniej tego typu danych. Nie podejmowano czynności 
kontrolnych, czy wyjaśniających w stosunku do stacji wykazujących zerową liczbę 
badań negatywnych, czy na poziomie – jednego lub dwóch badań negatywnych 
w roku (4 SKP).  
Naczelnik Wydziału Komunikacji podał w wyjaśnieniach, że: pytanie o badania 
techniczne z wynikiem negatywnym zadawane jest podczas corocznej kontroli 
i uzupełniania protokołu punkt VII, akapit Rejestr badań technicznych. Część 
właścicieli pojazdów wykonuje badania kontrolne pojazdu przed terminem badania 
technicznego zapisanym w dowodzie rejestracyjnym. Stwierdzone usterki podczas 
badania kontrolnego są naprawiane i na okresowym badaniu technicznym pojawia 
się pojazd bez usterek. 

(dowód: akta kontroli str. 177 – 181, 158 – 161, 292 - 293) 
 
W latach 2014 – 2016, TDT nie prowadziło kontroli w SKP z terenu Miasta. W latach 
przywołanych powyżej TDT prowadziło wyłącznie kontrole poprzedzające wpis do 
Rejestru (przed wydaniem poświadczenia). Kontrole te nie obejmowały 
prawidłowości prowadzenia badań technicznych przez diagnostów.  
 
3.15 Kontrole – oględziny SKP prowadzone przy udziale przedstawiciela z TDT. 
 
W dniach od 11 do 13 kwietnia kontroler działający na podstawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta przeprowadził zgodnie z art. 83b ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, kontrolę w 3 SKP na terenie Miasta tj. w kolejności. stacji RT/013/P, 
RT/008, RT/011/P. Kontrole te były monitorowane przez NIK i przez TDT (protokoły 
oględzin i sprawozdania/notatki specjalisty TDT).  
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Ustalono, że kontrole SKP zostały przeprowadzone według przepisów cyt. na 
stronie 20 i 21 rozporządzeń, w pełnym wymaganym zakresie.  
Stwierdzone podczas tych kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu SKP zostały 
przez kontrolera zauważone i przedstawione w protokole kontroli. Były to 
nieprawidłowości „drobne”, nie mające istotnego wpływu na ocenę jakości 
i rzetelność usług diagnostycznych świadczonych przez stację. 
Wynik kontroli wszystkich 3 SKP był pozytywny. Podobnie pozytywnie ocenił 
specjalista z TDT, wykonywanie przez diagnostów pełnego zakresu badań 
technicznych, pojazdów zgłaszających się do SKP. Specjalista z TDT pozytywnie 
ocenił sposób kontrolowania przez kontrolera z Wydziału Komunikacji - wykonania 
badań technicznych przez diagnostów.  

(dowód: akta kontroli str. 353 - 428) 
 

3.16, 3.17 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli SKP - stwierdzone przez 
kontrolerów działających z upoważnienia Prezydenta Miasta. Działania 
podejmowane przez Prezydenta Miasta w tych sprawach 
 
2014 r.  
Stacja RT/004/P 
Brak legalizacji przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza  
Stacja RT/011/P 
- – brak zmywalności kanału przeglądowego oraz podłogi stanowiska kontrolnego – 
ubytki płytek, 
 - nieczytelne linie miejsc parkingowych, nieczytelne linie stanowiska zewnętrznego. 
2015 r.  
Stacja RT/008 
- mało widoczne pasy do parkowania, stanowiska zajmowane przez samochody nie 
oczekujące na badania, brak czytelnej informacji w tej sprawie, 
- tabela opłat pokreślona (do wymiany), wykaz czynności kontrolnych nieaktualny,  
- stanowisko do pomiaru hałasu – brak czytelnej informacji (tabliczki) 
o przeznaczeniu stanowiska. 
Stacja RT/011/P 
- – brak zmywalności kanału przeglądowego oraz podłogi stanowiska kontrolnego – 
ubytki płytek, 
 - nieczytelne linie miejsc parkingowych,  
We wszystkich przywołanych przypadkach Prezydent Miasta powołując się na art. 
83b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zwracał się pisemnie do 
przedsiębiorców: na podstawie pełnionego nadzoru zobowiązuje w ramach zaleceń 
pokontrolnych do: ( ….). 
Przedsiębiorcy informowali pisemnie Prezydenta Miasta o wykonaniu zaleceń 
pokontrolnych. Kontrolerzy z Wydziału Komunikacji przeprowadzali kontrole 
sprawdzające. 
Podano w wystąpieniu, że działający w imieniu Prezydenta Miasta kontrolerzy, 
każdorazowo przeprowadzali kontrolę SKP bezpośrednio przed wpisem do Rejestru, 
a po złożeniu wniosku o wpis (wraz z oświadczeniem i poświadczeniem TDT). 
Kontrolerzy potwierdzali każdorazowo, że stan organizacyjno-prawny, techniczny 
(wyposażenie) stacji zaprezentowany w cyt. dokumentach był zgodny ze stanem 
faktycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 177 - 181) 
 

3.18 Zwrot pieczątek: SKP, diagnostów. Przekazanie rejestru badań. 
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Stwierdzono uprzednio w wystąpieniu (pkt. 1.8 Akta rejestrowe), że w przypadku 
zmiany prawno-organizacyjnej, zmiany w zakresie prowadzenia badań, SKP 
zwracały do Wydziału – poprzedzone pismami przewodnimi/protokołami zdania - 
nieaktualne pieczątki. W podobny sposób zwracano pieczątki diagnostów, którzy 
zmieniali zakresy swoich upoważnień, czy zmieniali miejsce zatrudnienia. Pieczątki, 
były przechowywane w Wydziale Komunikacji, w zabezpieczonym miejscu.  
W latach, objętych niniejszą kontrolą SKP RT/010/P została wykreślona z Rejestru - 
zaprzestała działalności w dniu 31 maja 2015 r. W dniu 3 czerwca 2015 r. 
przedsiębiorca prowadzący stacje przekazał protokolarnie do Urzędu rejestr badań 
technicznych za okres od 2002 r do 2015 r. oraz pieczątki wykorzystywane przez 
stację – łącznie 7 szt. 

(dowód; akta kontroli str. 165 – 168, 294 - 295)  
 
3.19 Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności SKP 
 
Rejestr Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym jednostki podległe) był 
prowadzony w latach 2014 – 2016 przez Wydział Organizacyjny Urzędu. 
Zarejestrowano w tym czasie łącznie 393 skargi/sprawy. 
Ww. zbiorze nie było żadnej sprawy czy skargi dotyczącej SKP działających na 
terenie Miasta. Nie było również skargi na nadzór Prezydenta Miasta nad 
działalnością SKP. 

(dowód; akta kontroli str. 177 - 181) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

 W protokołach po kontroli SKP sporządzanych w 2014 r. nie odniesiono się do 
wymogu wynikającego z § 2 ust. 1 pkt. 3 lit. f cyt. rozporządzenia w sprawie zakresu 
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach, tj. badań instalacji elektrycznej 
pojazdów w trakcie badań/przeglądów technicznych pojazdów. Protokoły nie 
zawierały żadnych danych pozwalających na ustalenie, czy diagności wykonywali 
ww. badania oraz czy kontrole prowadzone z upoważnienia Prezydenta Miasta 
odnosiły się do tych badań. 
Wykonujący przedmiotowe kontrole SKP, w 2014 r. – Naczelnik Wydziału – Adam 
Napieracz podał w wyjaśnieniach, że: zapis sprawdzenia instalacji elektrycznej 
pojazdu podczas badania technicznego w SKP został wprowadzony powołanym 
wyżej rozporządzeniem z 2012 r.. Poprzednia wersja rozporządzenia nie posiadała 
tego zapisu. Nie znaczy to jednak że, podczas badania technicznego diagnosta nie 
ocenił stanu technicznego instalacji elektrycznej. Protokoły z 2014r. uwzględniają 
ocenę instalacji elektrycznej  w postaci oceny prawidłowości działania, ustawienia 
i własności świetlnych świateł zewnętrznych punkt VII podpunkt 3, oceny 
prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych punkt VII podpunkt 5 oraz stanu 
technicznego nadwozia, podwozia i ich sprzętu oraz przedmiotów wyposażenia 
punkt VII podpunkt 9.  
Zmiana wzoru protokołu kontroli w 2015r. uwzględniła wprowadzone zmiany 
rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 
i sprawdzenie instalacji elektrycznej w postaci oddzielnego podpunktu. 

(dowód: akta kontroli str. 158 – 161, 235 – 256) 
 

1. NIK zwraca uwagę, że w 2015 r. we wszystkich protokołach z kontroli już 
zamieszczano oddzielne zapisy, dotyczące sprawdzania i oceny instalacji 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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elektrycznej w badanych pojazdach. Zwrócono również uwagę, że 
dokumentacja pokontrolna nie zawierała wymaganych oświadczeń 
przedsiębiorców o aktualnym stanie organizacyjno-gospodarczym 
przedsiębiorstwa i o niekaralności przedsiębiorców. Przyjęto wyjaśnienia w tej 
sprawie, według których aktualny stan przedsiębiorcy jest oceniany w trakcie 
przygotowania do kontroli oraz że oświadczenia o niekaralności były 
przyjmowane w formie ustnej. 

2. NIK zwraca uwagę, aby planując i wykonując kontrole w SKP mieć na uwadze 
okres nie przekraczający 12 miesięcy od ostatniej kontroli. Stwierdzono, że 
w trakcie kontroli przeprowadzanych w 2015 r. okres przekraczający 12 
miesięcy wystąpił w 7 przypadkach (na 10 kontroli). 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. 

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

 
4.1 do 4.3. Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta w związku 
z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi. 
 
Organy uprawnione do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych w przypadkach 
określonych przez art. 132 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym przesłały na 
adres Prezydenta Miasta : 
- w 2014 r. - 669 szt. dowodów rejestracyjnych, 
- w 2015 r. - 625 szt., 
- w 2016 r. (do dnia 23 lutego 2016 r. ) – 89 szt. 
W dokumentacji Wydziału nie stwierdzono prowadzenia badań analitycznych 
związanych z ww. przypadkami zatrzymań dowodów rejestracyjnych, np. w celu 
ustalenia systematyczności dotyczących stacji lub diagnostów, po badaniach 
w których (przez których) – pojazdy po upływie krótkiego czasu były zatrzymywane 
jako nie kwalifikujące się do poruszania po drogach publicznych.  
Naczelnik Wydziału podał w wyjaśnieniach w tej sprawie, że: w Urzędzie Miasta 
Tarnobrzega analizy zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przeprowadzane są 
podczas bieżącego wprowadzania do depozytu zatrzymanego dowodu 
rejestracyjnego do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów. W ramach wewnętrznej 
kontroli pracownik merytoryczny odpowiedzialny za obsługę depozytów 
zobowiązany jest zgłosić Naczelnikowi Wydziału Komunikacji fakt ponownego 
zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu w krótkim odstępie czasu. W latach 
2014-2015 nie stwierdzono zatrzymania dowodu rejestracyjnego za powtarzające 
się usterki. Analiza pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne po 
stwierdzeniu usterek w pojazdach wykazała, że w większości pokwitowań Policji 
pojazd zostaje zakwalifikowany jako „zagraża bezpieczeństwu” w mniejszej części 
określane są konkretne usterki. Nie stwierdzono skarg lub informacji na temat 
nierzetelnego przeprowadzania badań technicznych przez diagnostów. 

(dowód: akta kontroli str. 144 – 151, 298) 
W trakcie kontroli dokonano badań zachowanej dokumentacji zatrzymanych 
dowodów rejestracyjnych - po 100 losowo wybranych przypadków w każdym roku 
(w 2016 r. wszystkie). Stwierdzono na podstawie poświadczeń sporządzanych przez 
uprawnione organy (głównie Policję), że:  
- nie było zatrzymań dowodu rejestracyjnego tego samego pojazdu dwukrotnie lub 
więcej razy w ciągu roku, 
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- w 2014 r. zatrzymano dowody rejestracyjne 2 pojazdów po zidentyfikowaniu 
usterek w układzie hamulcowym lub kierowniczym. W 2015 r. było 7 takich 
przypadków, a w 2016 (I kwartał) ww. usterki nie wystąpiły, 
- w cyt. dokumentacji nie było danych pozwalających na ustalenie daty wykonania 
badania technicznego/okresowego przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego 
i ustalenie stacji kontroli pojazdów dopuszczającej pojazd do ruchu. Nie 
wykonywano kopii zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 298’) 
Do dnia kontroli – 23 lutego 2016 r. Prezydent Miasta przechowywał łącznie 44 
dowody rejestracyjne –  zatrzymane w latach 2014 – 2016 i nie odebrane przez 
właścicieli pojazdów. Dowody rejestracyjne dotyczyły wyłącznie pojazdów mających 
„rejestrację tarnobrzeską” i przechodzące ostatnie przeglądy rejestracyjne w SKP 
z terenu Miasta. Z tego 11 zatrzymano w 2014 r., 22 – zatrzymane w 2015 r. i 11 
w 2016 r. W Wydziale Komunikacji przechowywano również nie odebrane 
„tarnobrzeskie” dowody rejestracyjne pojazdów, dla których przegląd przed 
odebraniem dowodu był dokonywano w SKP poza Miastem. Zatrzymano łącznie 54 
szt. tego typu dowodów z okresu objętego niniejszą kontrolą. 
Z dokumentacji dotyczącej 44 pojazdów, których dowody rejestracyjne były nadal 
przechowywane w Wydziale Komunikacji, wynikało, że: 
- w 27 przypadkach pojazd zagrażał bezpieczeństwu, w tym w 4 ze względu na 
zagrożenie dla środowiska. W pozostałych przypadkach rodzaj zagrożenia nie 
został sprecyzowany w piśmie towarzyszącym dowodowi rejestracyjnemu 
i w poświadczeniu, 
- liczba zatrzymywanych dowodów rejestracyjnych w stosunku do miejsca 
przeprowadzonego ostatniego badania technicznego (SKP z terenu Miasta) 
rozkładała się równomiernie, od 2 do 6 pojazdów na każdą ze stacji, poza stacją nr 
RT/011/P – 15 szt. zatrzymanych dowodów w latach 2014 – 2016 (do 23 lutego), 
- zatrzymano 4 dowody w okresie trwającym nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia 
ostatnich badań technicznych 29. Nie stwierdzono zatrzymania dowodu w miesiącu, 
w którym przeprowadzono badania.   

(dowód: akta kontroli str. 299 - 303) 
Ze zbioru ww. nieodebranych dowodów rejestracyjnych, wyodrębniono liczący 21 
szt. – podzbiór dotyczący pojazdów „młodszych” (nie mnie niż 10 lat od daty 
produkcji samochodu). Zwrócono się do Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 
z prośbą – w miarę możliwości – o zidentyfikowanie aktualnego stanu tych 
pojazdów, w tym możliwości uczestniczenia w ruchu drogowym.  
Ustalono, że zgłoszono zbycie ww. 3 pojazdów. Co do pozostałych: podjęte przez 
policjantów działania nie przyczyniły się do ujawnienia w ruchu drogowym pojazdów, 
których dowody rejestracyjne są zdeponowane w Wydziale Komunikacji ( …). Część 
ww. pojazdów miała zatrzymane dowody rejestracyjne za uszkodzenia powstałe 
w wyniku zdarzeń drogowych. Łącznie było 11 pojazdów uczestniczących w kolizji 
lub wypadku drogowym.  
Do czasu niniejszej kontroli służby Prezydenta Miasta nie zwracały się do Komendy 
Miejskiej Policji w Tarnobrzegu w podobnych sprawach – o zbadanie czy pojazdy 
niedopuszczone do ruchu (zatrzymane dowody rejestracyjne) mogły w tym ruchu 
nielegalnie uczestniczyć? Podobnie nie podejmowano działań w stosunku do 
właścicieli pojazdów którym zatrzymano dowód rejestracyjny z powodu złego stanu 
technicznego i w wymaganym terminie nie przedłożyli zaświadczenia o pozytywnym 
wyniku badań. 

(dowód: akta kontroli str. 193 - 200) 

                                                      
29 Piąty przypadek – zatrzymanie dowodu w dniu badań. Kierowca wyjeżdżając z SKP RT/012 bezpośrednio po 
badaniach, uczestniczył w kolizji drogowej.  
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Naczelnik Wydziału poinformował w tej sprawie, że: obowiązek posiadania 
wymaganych dokumentów leży po stronie właściciela pojazdu, natomiast kontrola 
w tym zakresie należy do Policji oraz w przepisach prawa nie występują 
obligatoryjne terminy w których właściciel zobowiązany jest przedstawić pojazd do 
badania technicznego, nie występują również sankcje z tym związane. Organ 
administracji nie ma możliwości prawnych do zmuszenia właściciela pojazdu do jego 
naprawy i przedstawienia  badań technicznych.  

(dowód: akt kontroli str. 304 - 305) 
W kontroli nie stwierdzono działań Prezydenta Miasta prowadzonych w trybie art. 
80d ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym, mających na celu 
zidentyfikowanie zbioru właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Mieście, którzy 
w określonym terminie nie przeprowadzili obowiązkowych badań technicznych 
pojazdów. Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że: informacja dotycząca 
właścicieli pojazdów, którzy w wyznaczonym terminie nie przedstawili pojazdów do 
badań technicznych nie była pozyskiwana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 
Przepisy prawa w tym zakresie nie nakładają takiego obowiązku. Informacje zawarte 
w Centralnej Ewidencji Pojazdów w zakresie terminu następnego badania 
technicznego w części przypadków nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu. 
Badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów kończące się pozytywnym wynikiem 
badania, wpisem do rejestru SKP i wydaniem samego zaświadczenia bez wpisu do 
dowodu rejestracyjnego nie jest przesyłanie przez stację do systemu CEP. 

 (dowód: akta kontroli str. 144 - 151) 
Podano w pkt. 2.8 niniejszego wystąpienia, że zarówno Prokuratura Rejonowa jak 
i Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu (KMP) nie prowadziły w latach 2014 – 
2016 (I kwartał) spraw dotyczących prowadzenia/funkcjonowania SKP na terenie 
Miasta i prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów przez 
zatrudnionych tam diagnostów. 
KMP podała w informacji, że zatrzymano w badanym okresie 1.826 dowodów 
rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów (w 2015 r. o blisko 
100 szt. mniej niż w roku poprzednim) oraz 1.577 z powodu braku wykonania badań 
technicznych w wyznaczonym terminie (porównywalny poziom rok do roku 720 szt.). 
KMP nie dysponowała danymi pozwalającymi na podanie liczby zatrzymanych 
dowodów po „krótkim czasie” od wykonania ostatnich badań technicznych.  
Według KMP nie ma możliwości sprawdzenia, czy uwidocznione w dowodzie 
rejestracyjnym ostatnie badanie techniczne, zostało faktycznie przeprowadzone 
przez konkretną stacje diagnostyczna, ponieważ w CEP nie ma takiej informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 193 - 200) 
Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Tarnobrzegu poinformował, że w latach 
objętych programem kontroli ww. Urząd nie wykonywał kontroli użytkowników 
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej ochronie metrologicznej na 
stacjach kontroli pojazdów znajdujących się na terenie Miasta Tarnobrzeg. 

(dowód: akta kontroli str. )  
W dniu 8 marca 2016 r., w trakcie trwania niniejszej kontroli policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP, po zatrzymaniu do kontroli drogowej samochodu 
osobowego (z rejestracją TSA …, „sandomierską”) ustalili, że pojazd był niesprawny 
ze względu na niesprawny sygnał dźwiękowy i niesprawną poduszkę powietrzną 
„świecąca się kontrolka”. Zatrzymano dowód rejestracyjny, nałożono mandat karny 
na kierowcę, zakazano dalszej jazdy i ustalono termin badania technicznego.  
Jednocześnie stwierdzono, że samochód ten w dniu 8 marca 2016 r. (w tym samym) 
przeszedł okresowe badania techniczne z wynikiem pozytywnym. Badania 
przeprowadzono w stacji okręgowej RT/012, tj. stacji zarejestrowanej przez 
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. Badania tego samochodu przeprowadził uprawniony 
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diagnosta o numerze uprawnień – TSA/D/0024, tj. uprawnienia nadane przez 
Starostę Sandomierskiego. 
W dniu 1 kwietnia 2016 r. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP przesłał 
drogą służbowa dokumentację dotyczącą podejrzenia popełnienia przestępstwa – 
potwierdzenia nieprawdy przez diagnostę do Naczelnika Wydziału PG (przestępstw 
gospodarczych). Do dnia zakończenia niniejszej kontroli nie uzyskano dalszych 
informacji o prowadzeniu postępowania w tej sprawie. 
Prezydent Miasta poinformowany w dniu 7 kwietnia 2016 r. przez NIK o powyższym 
zdarzeniu, w dniu 14 kwietnia 2016 r. udzielił wyjaśnień podając, że: w związku 
z informacją otrzymaną od Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie z dnia 
07 kwietnia 2016r. dotyczącą zatrzymania i skontrolowania przez Policję samochodu 
osobowego o nr rej . TSA …, w którym stwierdzono niesprawny sygnał dźwiękowy 
i niesprawną poduszkę powietrzną, bezpośrednio po badaniu technicznym 
zakończonym wynikiem pozytywnym na stacji diagnostycznej, informuję że 
Prezydent Miasta Tarnobrzega wystosuje do Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnobrzegu pismo o udostępnienie materiału dowodowego dotyczącego 
przedmiotowej sytuacji oraz z prośbą o informowanie o kolejnych etapach 
postępowania. Z przedstawionej informacji wynika, że badanie techniczne wykonał 
diagnosta o numerze TSA/D/0024 dla którego starostą właściwym ze względu na 
miejsce wydania uprawnienia jest Starosta Sandomierski. Mając powyższe na 
uwadze materiał dowodowy zostanie przesłany do Starosty Sandomierskiego celem 
przeprowadzenia stosownego postępowania w stosunku do diagnosty. 
Niezależnie od powyższego Prezydent Miasta Tarnobrzega wykonujący zadania 
starosty - pełnienia nadzoru wynikającego z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. Prawo o ruchu drogowym na terenie miasta Tarnobrzega zaplanował 
i przeprowadzi w najbliższym czasie kontrolę stacji w której przeprowadzono 
przedmiotowe badanie techniczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 308 - 315) 
 
 

NIK wskazuje, biorąc pod uwagę liczbę zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 
i stwierdzone przyczyny ich zatrzymania oraz liczbę dowodów, które nie zostały 
odebrane przez właścicieli pojazdów, potrzebę wykorzystania przez Starostę 
informacji w tym zakresie w celu ustalenia, które SKP należałoby objąć szczególnym 
nadzorem, tj. kontrolami częstszymi, niż co najmniej raz do roku. 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

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

 
5.1, 5.2, 5.3  Ujęcie spraw dotyczących nadzoru nad badaniami technicznymi 
pojazdów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i w zakresach czynności 
pracowników samorządowych. Procedury określające sposób postepowania 
w przypadkach dotyczących zakresu niniejszej kontroli. 
 
Według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w skład Wydziału Komunikacji 
– poza Naczelnikiem Wydziału - wchodzą 3 wieloosobowe stanowiska, w tym ds. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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rejestracji pojazdów i stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia 
kierowców.  Do zadań stanowiska ds. rejestracji należało m. in.:  
- przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badania 
technicznego zatrzymanego dowodu rejestracyjnego ( …), 
 - zwracanie dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny ( …),  
- przygotowywanie decyzji o skierowaniu pojazdu na dodatkowe badania techniczne 
w razie uzasadnionego przypuszczenia że stan techniczny pojazdu zagraża 
bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, 
Zadania w zakresie stacji kontroli pojazdów – wyszczególniono 5 zadań, w tym 
w zakresie nadzoru: wykonywanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów 
w zakresie określonym przepisami ustawy – Prawo o ruch drogowym. 
W dniu 1 kwietnia 2016 r. (w trakcie niniejszej kontroli) do powyższych 5 punktów, 
dodano punkt nr 6: wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę 
stacji kontroli pojazdów w przypadkach określonych w ustawie – Prawo o ruchu 
drogowym.  

(dowód: akta kontroli str. 316 - 324) 
 
Podano już w wystąpieniu, że bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Komunikacji 
sprawował Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Józef Motyka. 
Naczelnik Wydziału – Pan Adam Napieracz, zgodnie z Kartą zadań na stanowisku 
pracy sprawował nadzór nad całością spraw, o których podano powyżej – w związku 
z prezentacją Regulaminu Organizacyjnego. 
Według karty zadań - Pan Włodzimierz Szotek wykonujący obowiązki w ramach 
jednoosobowego, przywołanego powyżej stanowiska ds. stacji kontroli pojazdów 
i ośrodków szkolenia kierowców, w części zdefiniowanej jako Stacje Kontroli 
Pojazdów miał do wykonania 5 punktów, w tym w zakresie dotyczącym 
bezpośrednio SKP – podano 9 spraw szczegółowych. Ostatnim punktem 
dotyczącym SKP był obowiązek: przeprowadzenie kontroli, co najmniej raz w roku 
stacji kontroli pojazdów.  
Nie opracowano pisemnych procedur dotyczących sposobu postępowania 
pracowników Wydziału Komunikacji realizujących zadania związane 
z funkcjonowaniem SKP. 
Naczelnik Wydziału przekazał, że działania te zostały określone w Regulaminie 
Organizacyjnym, w kartach zadań pracowników merytorycznych – znajomość 
przepisów prawa w zakresie zadań zapisanych w Karcie Zadań jest głównym 
obowiązkiem pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 304 -305, 325 - 334) 
  

5.4 do 5.7 Kwalifikacje pracowników samorządowych wykonujących 
z upoważnienia Prezydenta Miasta zadania kontrolne w SKP. 
 

Zadania kontrolne w SKP na terenie Miasta Tarnobrzega do końca  2014 r. 
wykonywał wyłącznie Pan Adam Napieracz – od 2015 r. pełniący funkcję naczelnika 
Wydziału Komunikacji Urzędu. Przygotowanie do wykonywania ww. zadań: 
ukończone studia techniczne (pełny zakres – magisterskie) na Politechnice 
Rzeszowskiej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, specjalność – Pojazdy 
samochodowe. Brał udział w corocznych szkoleniach organizowanych przez Polską 
Izbę Stacji Kontroli Pojazdów – w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących 
działalności SKP.  
Od 2015 r. – zadania kontrolera w SKP wykonywał Pan Włodzimierz Szotek. 
Przygotowanie do wykonywania zadań: ukończone studia techniczne - inżynierskie 
na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Mechaniczny, specjalność – Technologia 
maszyn oraz studia podyplomowe (roczne) na Politechnice Świętokrzyskiej, 
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Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn, w zakresie – Technika i rzeczoznawstwo 
samochodowe. Ukończył kurs dla kandydatów na diagnostów i w dniu 26 lipca 2013 
r. uzyskał uprawnienia diagnosty (pełny zakres) – RT/D/0033. W 2015 r. brał udział 
w cyt. powyżej szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Stacji Kontroli 
Pojazdów  
 Według kart zadań – ww. kontrolerzy, poza wykonywaniem corocznych kontroli 
SKP i sporadycznych kontroli weryfikujących stan faktyczny po zmianach 
związanych z wpisami do Rejestru, wykonywali również coroczne kontrole w 
ośrodkach szkolenia kierowców – łącznie 16 kontroli w 2014 r. i 13 w 2015 r. 
 Od 2005 r. Prezydenta Miasta realizował obowiązek kontroli SKP własnymi siłami – 
pracownikami samorządowymi, o których mowa powyżej w wystąpieniu. Nie 
zawierano porozumienia w tej sprawie z TDT. 

(dowód: akta kontroli str. 335 - 348) 
 
5.8 i 5.9 Kontrola wewnętrzna. 
 

W latach 2014 – 2016 (I kwartał) kontrola wewnętrzna funkcjonująca w Urzędzie30, 
nie wykonywała kontroli w Wydziale Komunikacji, w tym w zakresie dotyczącym 
nadzoru Prezydenta Miasta nad SKP. Podobnie - Audytor wewnętrzny nie prowadził 
audytu w Wydziale Komunikacji. 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego podał, że w miesiącu październiku 2016 r. 
zaplanowano kontrolę w Wydziale – Realizacja w 2016 r. działań przewidzianych 
w ramach kontroli zarządczej ( …). 

(dowód: akta kontroli str. 349 - 350)  
  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 

IV. Wniosek 

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 Kontroli31, wnosi o: 
 

1. Coroczne przeprowadzanie kontroli SKP zgodnie z przepisem art. 83b ust. 2 
pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym  

 
 

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 Rzeszowie. 

                                                      
30 Według ustaleń kontroli z 2008, w Urzędzie funkcjonował od 2005 r. system kontroli wewnętrznej   
31 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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. 

 

Rzeszów,  dnia …….. maja 2016 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Kazimierz Ramocki 

 Główny specjalista k. p. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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