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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 Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 99027 z dnia 21 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ulica Adama Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut (dalej 
Starostwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki (dalej Starosta) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 prawidłowość i skuteczność działań 
Starosty jako organu dopuszczającego pojazdy do ruchu drogowego w latach 2014-
20162. 

Powyższą ocenę uzasadnia skala, waga i charakter stwierdzonych 
nieprawidłowości, i tak 

1) Wpisy do rejestru przedsiębiorców dokonywane były z naruszeniem przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym3 (dalej ustawa Prawo 
o rd). Z trzech podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
stacje kontroli pojazdów (dalej rejestr przedsiębiorców) w latach 2014-2016 tylko 
jeden spełniał łącznie wymagania ustawowe w zakresie kompletności wniosku 
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (dalej 
SKP i/lub stacja). W dwóch pozostałych postępowaniach NIK stwierdziła 
nieprawidłowości polegające na zaakceptowaniu przez przedstawicieli Starosty 
oświadczeń niespełniających ustawowych wymagań, o których mowa w art. 83a ust. 
4 i 5 ww. ustawy. 

2) Rejestr SKP prowadzony w wersji papierowej, w którym przewidziano wpisy 
wszystkich danych wymaganych przepisami art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o rd 
prowadzony był nierzetelnie i niestarannie z uwagi na: nieodnotowanie numeru z 
rejestru przedsiębiorców (KRS) i ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), brak 
podpisów osoby wprowadzającej korekty i nanoszenie zmian w zapisach w rejestrze 
bez podania ich daty, braku aktualizacji danych o stanie zatrudnienia diagnostów, 
niewykreśleniu podmiotów z rejestru i niedokonywaniu zmian nazw przedsiębiorców, 

                                                      
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 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 15 kwietnia 2016 r. 

3 Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 j. t. ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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pomimo przekazywania takich informacji przez właścicieli SKP, rozbieżnościach 
pomiędzy wpisami w rejestrze i na zaświadczeniach potwierdzających wpis 
przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje. 

3) Trzem diagnostom (z 19 objętych badaniem) nadano uprawnienia do 
wykonywania badań technicznych w pełnym zakresie pomimo niespełnienia 
warunku ustawowego polegającego na odbyciu praktyki zawodowej, i tak:, dwóm 
diagnostom uznano odbycie praktyki – w przedsiębiorstwach na stanowiskach nie 
związanych z naprawą lub obsługą pojazdów, jednej osobie nieprawidłowo 
zakwalifikowano średnie wykształcenie techniczne, co przełożyło się na niewłaściwe 
uznanie przez organ okresu odbytej praktyki.  

4)  W aktach osobowych części diagnostów nie było dokumentów potwierdzających 
odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach do tego uprawnionych do czego 
obliguje art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o rd oraz przepisy wykonawcze. Dokumenty te 
dostarczone zostały w trakcie czynności kontrolnych. 

5) Ustalenia NIK wskazują na nieprawidłowy i nierzetelny nadzór Starosty nad 
badaniami technicznymi pojazdów wykonywanymi w SKP, i tak: 
*w 2015 r. kontroli nie przeprowadzono w czterech stacjach, pomimo ich 
zaplanowania w rocznym planie kontroli, a w dwóch innych – przekroczony został 
okres 12 miesięcy pomiędzy kontrolami i wynosił on 15 miesięcy, 
*żaden z 27 protokołów kontroli SKP (dalej protokoły) nie potwierdzał sprawdzenia 
zgodności SKP z wymogami przepisów: art. 83 ust. 3 pkt 1-3, 5 i 6 oraz w art. 83b 
ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo o rd, 
*kontrole przeprowadzane były z błędami proceduralnymi (na podstawie 
nieprawidłowych upoważnień i przed obowiązującym terminem), 
Nieprawidłowością jest również to, że nierzetelnie prowadzone były kontrole 
i dokumentowano ich przebieg, bowiem stwierdzono: 
*brak jakichkolwiek ustaleń w 26 protokołach (tj. 96% skontrolowanych protokołów), 
podczas gdy trzy kontrole przy udziale specjalisty z Transportwego Dozoru 
Technicznego (dalej TDT) wykazały– w dwóch stacjach odpowiednio nieprawidłowy 
wzór pieczęci nagłówkowej i w jednej - szyldu stacji (co nie zostało 
zakwestionowane w latach poprzednich) oraz nieadekwatne uprawnienia dwóch 
diagnostów w stosunku do zakresu badań przeprowadzanych przez stację od dnia 1 
stycznia 2016 r., co powinno skutkować albo zamknięciem stacji albo uprzednim 
rozszerzeniem uprawnień diagnostów lub zatrudnieniem diagnosty z pełnym 
zakresem uprawnień, 
*oględziny czynności kontrolnych przedstawiciela Starosty w trzech SKP wykazały, 
że w ich trakcie nie zbadano lub w niewystarczającym stopniu skontrolowano szereg 
wymogów określonych przepisami w zakresie wymagań do stacji,  
*wykonanie kilku (w tym czterech) kontroli w jednym dniu wskazuje na ich 
ogólnikowość, co znajduje potwierdzenie w braku dokumentowania czynności 
kontrolnych i nagminnym niewykonywaniu sprawdzenia SKP w pełnym zakresie 
w 22 na 27 kontroli (tj. 81,5%) tj. z pominięciem ustawowego obowiązku nadzoru 
nad stacjami w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 
Wskazuje to na pobieżny nadzór Starosty nad SKP i nad pracą jednostki 
organizacyjnej Starostwa przeprowadzającej te kontrole. 
6) Oględziny czynności kontrolnych przedstawiciela Starosty w trzech SKP 
wykazały, że w ich trakcie kontrolujący nie zbadał lub niewystarczająco skontrolował 
szereg wymogów określonych przepisami w zakresie przeprowadzania kontroli 
w stacjach. 
7) Brak zaangażowania kontroli wewnętrznej w realizację przez Starostwo nadzoru 
nad SKP oraz niewłaściwa organizacja pracy w tym zakresie miały bezpośrednie 
przełożenie na nieprawidłowości, tj.: 
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*nieskorzystanie przez Starostę z możliwości skontrolowania przez komórkę kontroli 
wewnętrznej i audytu - Wydziału Komunikacji - realizującego zadania w zakresie 
nadzoru nad SKP, wydawania uprawnień diagnostom, rozpatrywania wniosków 
o wpis do rejestru przedsiębiorców,  
*mankamenty organizacyjne polegające na scedowaniu zadań z zakresu nadzoru 
i kontroli z różnych obszarów w jednej komórce organizacyjnej, tj. Wydziale 
Komunikacji, 
*nieopracowanie procedur w zakresie wpisu przedsiębiorców do rejestru SKP, 
nadawania uprawnień diagnostom i monitorowania SKP,  
*korzystanie w minimalnym stopniu z możliwości szkoleń wszystkich pracowników 
realizujących zadania w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu, 
*brak efektywnego nadzoru ze strony Starosty nad Wydziałem Komunikacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W Starostwie sprawy związane m. in z ewidencją, nadzorem i kontrolą diagnostów 
i SKP wykonywano w Wydziale Komunikacji. Zadania te realizowało 
sześcioosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji pojazdów4. W gestii Naczelnika ww. 
Wydziału leżało m. in. przydzielanie pracownikom zakresów zadań do wykonania 
oraz dbałość o doskonalenie ich kwalifikacji zawodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-20) 
Na terenie powiatu łańcuckiego działa 13 SKP5, z tego sześć SKP wpisano do 
rejestru przedsiębiorców z urzędu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej6. Badania techniczne pojazdów w pełnym zakresie7 wykonuje pięć 
okręgowych SKP8, pozostałe wykonują badania techniczne w zakresie 
podstawowym9. 

(dowód: akta kontroli str. 21-49, 74) 
1.1 – 1.2 W okresie objętym kontrolą do rejestru przedsiębiorców wpisano trzy SKP, 
z tego dwie10 – w 2014 r. i jedną11 w 2015 r. Zaewidencjonowane w rejestrze 
przedsiębiorców podmioty, spełniały warunki określone w art.83a ust. 3 pkt-y 1, 3, 4, 
i 6 ustawy Prawo o rd. Przedsiębiorcy występując o wpis do rejestru składali wnioski 
zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 
października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów12 (dalej 
                                                      
4 Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Łańcuckiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Wewnętrznego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie 

5 na dzień 25 stycznia 2016 r. 14 SKP było wpisanych do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 

6 Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 

7 badania wszystkich pojazdów samochodowych i przyczep w pełnym zakresie – art. 1 pkt. 11, lit. a ustawy z dnia 22 maja 
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), dalej zmieniona 
ustawa o ruchu drogowym, są to następujące okręgowe SKP; RLA/001, RLA/002, RLA/007, RLA/008, RLA/009 

8 na dzień 26 stycznia 2016 r. 

9 badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – art. 1 pkt. 11, lit. a zmienionej ustawy o 
ruchu drogowym, są to następujące podstawowe SKP; RLA/004/P, RLA/005/P, RLA/006/P, RLA/010/P, RLA/011/P, 
RLA/012/P, RLA/013/P, RLA/014/P 

10 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 nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w 
interesie przedsiębiorców. 

11 j.w. 

12 Dz. U. Nr 223, poz. 2264 

Opis stanu 
faktycznego 
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rozporządzenie w sprawie prowadzenia SKP) oraz załączali oświadczenia 
i poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydane im przez 
Dyrektora TDT (dalej poświadczenia).  

(dowód: akta kontroli str. 53-72) 
1.3 W okresie od 23 września 2009 r. do 22 września 2015 r. do rejestru wpisany 
został podmiot nieposiadający statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej13 (dalej ustawa 
o SDG), tj. [...]14. Podmiot ten uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców, jako 
okręgowa SKP 13 października 2011 r., kod rozpoznawczy RLA/001. W 2007 r. 
stacja ta była wpisana do rejestru, jako podstawowa (zakres badań ABTE/c). 

(dowód: akta kontroli str. 75-77) 
1.4 Do rejestru wpisano trzech przedsiębiorców, którym TDT wystawiło15 
poświadczenie. Wszystkie podmioty zaewidencjonowane w rejestrze w dniu wpisu – 
posiadały poświadczenia zgodności, za wyjątkiem przedsiębiorcy [...]16 (SKP nr 
RLA/004/P). 

(dowód: akta kontroli str. 35, 40-41, 53-73, 82-96, 152-181, 231-245, 273-281) 

Starosta został poinformowany przez przedsiębiorcę [...]17 prowadzącego SKP o nr 
RLA/008 4 kwietnia 2011 r. o zmianie formy organizacyjnej tj. przekształceniu spółki 
z o. o. w spółkę jawną, ale nie podjął działań zmierzających do posługiwania się 
przez ww. podmiot poświadczeniem wydanym temu przedsiębiorcy, po zmianie jego 
formy organizacyjnej. W rezultacie [...]18 bazowała na poświadczeniu wydanemu 
podmiotowi pod nazwą [...]19 z 14 grudnia 2009 r. w okresie od 4 kwietnia 2011 r. do 
14 grudnia 2014 r. Starosta wyjaśnił, m. in. że: przedsiębiorca prowadzący SKP nr 
RLA/008 wykazał, iż nie jest zobowiązany do wykonania nowego poświadczenia 
Dyrektora TDT, gdyż przy przekształcaniu przedsiębiorstwa [...]20 wniósł całe 
wyposażenie SKP wraz z posiadaną już decyzją z TDT do nowej spółki jawnej [...]21. 
Starosta dodał, że w dotychczasowej praktyce w podobnych przypadkach, Dyrektor 
TDT nie przeprowadzał nowego badania SKP, a ograniczał się do wydawania 
nowego poświadczenia dla przekształconego przedsiębiorstwa z zachowaniem 
warunków i terminów poprzednich decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 39-40, 90-90B, 132-133, 273-275) 
1.5 W Starostwie nie funkcjonowały pisemne procedury regulujące dokonanie wpisu 
do rejestru przedsiębiorców w przypadkach, o których mowa w art. 68 ustawy 
o SDG, a polegających na odmowie wpisu w drodze decyzji w przypadku gdy 
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy prowadzącemu SKP 
wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem oraz gdy wykreślono tego 
przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o ponowny wpis. Starosta wyjaśnił, że otrzymuje od Wojewody 
Podkarpackiego informacje, przeciętnie dwa lub trzy razy w miesiącu, o cofnięciu 
uprawnień diagnostów i wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP. 

                                                      
13 Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 

14 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. 

15 j.w. 

16 j.w. 

17 j.w. 

18 j.w. 

19 j.w. 

20 j.w. 

21 j.w. 
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Dodał, że informacje te są na bieżąco analizowane pod kątem działających na 
terenie powiatu łańcuckiego SKP oraz diagnostów. 

(dowód: akta kontroli str. 185-187, 190-192, 222) 
1.6 Wszystkie 13 SKP wpisane do rejestru przedsiębiorców były zlokalizowane 
w granicach powiatu łańcuckiego. Z wyjaśnień Starosty wynika, że na terenie 
powiatu łańcuckiego nie funkcjonują SKP spoza jego granic administracyjnych. 
Starosta wyjaśnił, że: dokonując wpisu SKP do rejestru przedsiębiorców Naczelnik 
Wydziału Komunikacji, oprócz sprawdzenia przedłożonej dokumentacji, dokonuje 
weryfikacji na miejscu udając się pod wskazany we wniosku o wpis adres 
planowanej SKP.  

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 185, 190, 295-298, 309) 
1.7 Starostwo realizowało obowiązek wynikający z art. 67 ust. 1 ustawy o SDG 
i w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku dokonywało wpisu przedsiębiorcy do 
rejestru. W latach 2014-201622 trzy podmioty ubiegające się o wpis do rejestru 
otrzymały wpis w tym samym lub w dniu następnym. W aktach rejestrowych 
przedsiębiorców znajdowały się kopie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru. 
Ustalenie terminu dokonania wpisu trzech podmiotów (zaewidencjonowanych pod 
poz. 17, 23 i 25) do rejestru możliwe było po przeanalizowaniu dat wpływu wniosków 
do Starostwa i wydaniu zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do 
rejestru, z uwagi na nieodnotowanie dat złożenia wniosków o wpis. 

(dowód: akta kontroli str. 53-73, 64A, 73A, 231-245) 
1.8  Rejestr prowadzono w wersji papierowej, na druku akcydensowym 
o fabrycznie spiętych i ponumerowanych stronach w sposób uniemożliwiający 
usunięcie kartek. W rejestrze były 24 wpisy. Wpis w pozycji nr jeden na str. 1 został 
pominięty, a na stronie nr 6 nr kolejne tj. 11 i 12 zostały zamienione, a korekta tej 
numeracji nie została podpisana przez osobę, która jej dokonała. Pozostałe wpisy 
wprowadzane były chronologicznie. Rejestr zawierał elementy określone w art. 83a 
ust. 3 ustawy Prawo o rd. Nie stwierdzono przypadków dokonania wpisu do rejestru 
przedsiębiorcy, wobec którego wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 
prowadzenia SKP, bądź odmowy wpisu w przypadku wykreślenia z rejestru 
działalności regulowanej w okresie 3 lat.  

Ustalono, iż zakres uprawnień diagnostów zatrudnionych w 12 (na 13) działających 
w latach 2014-201623 SKP był wystarczający w stosunku do zakresu wykonywanych 
tam badań technicznych pojazdów za wyjątkiem SKP nr RLA/005/P, w której od 1 
stycznia 2016 r. zatrudnionych było dwóch diagnostów o uprawnieniach niepełnych, 
niewystarczających w stosunku do zakresu działalności tej stacji. Na 31 diagnostów 
zatrudnionych w 13 SKP, pięciu (tj. 12,8%) posiadało niepełny zakres uprawnień do 
wykonywania badań technicznych pojazdów, przy czym czterech z nich pracowało 
w podstawowych SKP24. Jeden z diagnostów o niepełnym zakresie uprawnień 
zatrudniony był w okręgowej SKP25, ale stacja ta zatrudniała czterech diagnostów 
o pełnym zakresie uprawnień. 

Zakresy badań SKP wpisane w rejestrze pokrywały się z poświadczeniami 
zgodności wydanymi przez TDT. W 11 przypadkach wpisano w rejestrze zakres 
badań dla SKP okręgowych, w 13 – dla stacji podstawowych (zastosowano symbole 
literowe rodzajów pojazdów i rodzajów badań). W odniesieniu do dwóch 

                                                      
22 Do dnia 10 lutego 2016 r. 

23 Na dzień 10 luty 2016 r. 

24 SKP nr RLA/005/P zatrudniało dwóch diagnostów o niepełnym zakresie uprawnień, tj. RLA/D/0018 i RLA/D/0005, SKP nr 
RLA/010/P zatrudniało diagnostę o uprawnieniach: RLA/D/0011, SKP o nr RLA/012/P zatrudniało diagnostę o uprawnieniach 
RZ/D/0038  

25 RLA/001 
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podstawowych SKP, tj. RLA/005/P i RLA/006/P (posiadały zezwolenie Starosty na 
wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej) wpisano w rejestrze 
przedsiębiorców uprawnienia do wykonywania dodatkowych badań technicznych 
oznaczonych symbolami odpowiednio c oraz c,d,e,f. Zapis ten nie został zmieniony 
po 1 stycznia 2016 r. Zakres badań technicznych pojazdów wykonywanych przez 
dwie podstawowe SKP26 uległ rozszerzeniu i uzyskały one status SKP okręgowych, 
co zostało odnotowane w rejestrze, z tym, że jedna z tych SKP o nr RLA/003 
z dniem 1 marca 2014 r. zakończyła działalność w związku z likwidacją. 

Wnioski o wpis do rejestru trzech27 SKP w latach objętych kontrolą (na dzień wpisu) 
zawierały dane wymienione w art. 83a ust. 3 pkt-y 1-6, tj. firmę przedsiębiorcy wraz 
z adresem i siedzibę, numer regon i nip, adres skp, zakres badań, jakie 
przedsiębiorca zamierza prowadzić i dane diagnostów. 

Analiza dokumentów zawartych w aktach rejestrowych wszystkich SKP 
w porównaniu z zapisami w rejestrze przedsiębiorców, wykazała jego nierzetelnie 
prowadzenie, nieprzeprowadzanie aktualizacji danych i wpisywanie danych nie 
odpowiadających informacjom zawartym w dokumentacji źródłowej, co szczegółowo 
opisano w stwierdzonych nieprawidłowościach. 

(dowód: akta kontroli str. 23-49, 53-74, 82-96, 147-148, 152-166, 227-245, 1079-
1095) 

1.9 Na dzień 11 lutego 2016 r. w rejestrze figurowały dwie podstawowe SKP 
wykonujące niektóre badania z zakresu okręgowych tj.: RLA/005/P i RLA/006/P dla 
których zapis w rejestrze był następujący, odpowiednio: ABT/c i AB/cdef. 
Przedsiębiorca prowadzący SKP nr RLA/006/P otrzymał poświadczenie z TDT 24 
kwietnia 2014 r. w którym potwierdzono posiadanie przez ww. podmiot wyposażenia 
i warunków lokalowych zgodnie z wymaganiami odpowiednio do zakresu 
przeprowadzanych badań przez podstawową SKP w myśl art. 83 ust. 1 pkt 1 litera 
a i b ustawy Prawo o rd. Zarówno zapisy w rejestrze, definiujące działalność tej SKP 
jak i na zaświadczeniach o wpisie przedsiębiorcy do do rejestru, nie zostały 
zmienione po 1 stycznia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 142, 144, 152-156, 160-165, 231-245, 297, 309) 

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

1. Nierzetelne prowadzenie rejestru, polegające na tym, że: 

-nie uzupełniono danych dotyczących numerów zawartych w KRS lub CEIDG 
w odniesieniu do siedmiu podmiotów28na 24 zaewidencjonowane (tj. 29%), pomimo, 
że dane te przedsiębiorcy umieścili we wniosku o wpis do rejestru – jest to 
niezgodne z przepisem art. 83a ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o rd. Starosta wyjaśnił, że 
przywołane dane dotyczące braku ww. numerów w rejestrze przedsiębiorców były 
zgromadzone w aktach rejestrowych poszczególnych SKP i znajdowało to 
odzwierciedlenie w wydawanych zaświadczeniach. 

                                                      
26 RLA/001/P – zakres badań z ABTE/c uległ rozszerzeniu w 2007 r. - SKP uzyskała status stacji okręgowej o nr RLA/001, 
RLA/003/P – zakres badan CCDTE/befh uległ rozszerzeniu 25 stycznia 2006 r. – SKP uzyskala status stacji okręgowej o nr 
RLA/003 

27 RLA/014/P, RLA/007, RLA/002. 

28 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 nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w 
interesie przedsiębiorców 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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-nie aktualizowano danych o stanie zatrudnienia diagnostów, pomimo 
przekazywania takich informacji przez przedsiębiorców w myśl art. 66 ustawy SDG - 
dotyczy to dziewięciu z 1329 działających stacji (69%). Brak aktualnych danych co do 
zatrudnionych w SKP diagnostów uniemożliwia ustalenie ich faktycznej liczby, 
a także weryfikację numerów i zakresu uprawnień w oparciu o rejestr. Starosta 
wyjaśnił, że w sytuacji poinformowania przez przedsiębiorcę o zmianie zatrudnienia 
diagnosty, informacje takie były gromadzone w aktach sprawy prowadzonych dla tej 
stacji. Zaprzestano uzupełniania rejestru przedsiębiorców o tego typu zgłoszenia, 
ponieważ powodowały one, że rejestr stawał się nieczytelny. Stan zatrudnienia był 
weryfikowany podczas dorocznej kontroli SKP. 

- nie prowadzono aktualizacji dotyczących wykreślenia podmiotów, które pisemnie 
zawiadomiły Starostę o zakończeniu działalności tj.: 

*[...]30 - przedsiębiorstwo zakończyło działalność i zwróciło pieczęć firmową 3 
września 2015 r.; 
*[...]31, w marcu 2014 r. pisemnie poinformowała Starostę o zaprzestaniu 
prowadzenia okręgowej SKP w Woli Dalszej nr 368. W rejestrze brak zapisu o 
likwidacji SKP, brak też zapisów o zastąpieniu dotychczasowej nazwy podmiotu 
prowadzącego badania techniczne tj. [...]32.; 
*[...]33, w dniu 5 marca 2014 r. wpłynęło do Starostwa pismo informujące o likwidacji 
oddziału z dniem 1 marca 2014 r., 
*[...]34, pismo o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców z 22 września 2014 r., w 
rejestrze przedsiębiorców brak adnotacji o skreśleniu,  
*pomimo otrzymania pisma od przedsiębiorcy o reorganizacji firmy [...]35, nie 
odnotowano tych informacji w rejestrze przedsiębiorców. 
Brak aktualizacji rejestru przesiębiorców polegający na niewykreśleniu z niego 
podmiotu, pomimo zawiadomienia Starosty o zakończeniu przez niego działalności, 
świadczy o bezczynności organu i jest niezgodne z art. 66 ust. 2-5 ustawy o SDG. 
Zdaniem NIK niedostosowanie zapisów w rejestrze przedsiębiorców do 
odpowiadających im danych zawartym w dokumentach źródłowych zgromadzonych 
w aktach rejestrowych czyni go ewidencją niewiarygodną i nierzetelną, a ponadto 
uniemożliwia zapewnienie szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych 
z punktu widzenia nadzoru nad SKP. Starosta wyjaśnił, że ustawodawca 
w przepisach prawa regulujących tą sprawę nie zawarł szczegółowych zasad 
prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP. Przyjęty przez Starostwo 
sposób prowadzenia rejestru, przy wprowadzaniu zbyt dużej ilości informacji, 
czyniłby go nieczytelnym. Niezbędne informacje są gromadzone na bieżąco 
w aktach sprawy dla poszczególnych SKP. 

-w ośmiu przypadkach36 stwierdzono brak zgodności pomiędzy nazwą SKP 
wpisanej do rejestru, a nazwą firmy podaną we wniosku oraz umieszczoną na 
zaświadczeniu. Starosta wyjaśnił, że rozbieżności te wynikały m. in. z omyłki 
pisarskiej, przeoczenia wynikającego z pośpiechu i braku czasu potrzebnego do 
dokładnej weryfikacji dokumentacji. 

                                                      
29 RLA/001/P, RLA/002, RLA/004/P, RLA/005/P, RLA/006/P, RLA/007, RLA/009, RLA/010/P, RLA/014/P 

30 j.w. 

31 j.w.) 

32 j.w. 

33 j.w. 

34 j.w. 

35 j.w. 

36 RLA/004/P, RLA/007, RLA/008, RLA/009, RLA/010/P, RLA/011/P, RLA/012/P, RLA/013/P 
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-w czterech przypadkach37 stwierdzono rozbieżności w zapisie właściwego rodzaju 
SKP tj. pomiędzy wpisami na zaświadczeniach potwierdzających wpis 
przedsiębiorcy do rejestru, a zapisami w tym rejestrze – nie odnotowano właściwych 
symboli rodzajów pojazdów, do kontroli których SKP była uprawniona. Obowiązek 
taki wynika z rozporządzenia w sprawie prowadzenia SKP - § 3 – na odwrocie 
załącznika nr 2 jest objaśnienie, zgodnie z którym należy wpisać m. in. właściwy 
rodzaj SKP, przy czym dla podstawowej SKP – odpowiednie oznaczenia literowe. 
Starosta wyjaśnił m. in. że: (…) organ przyjął, że zasadą jest wykonywanie badań 
przez podstawowe SKP w zakresie ABT, dlatego na zaświadczeniach w tych 
przypadkach nie stosował wyróżników literowych, które miał nanosić jedynie przy 
spełnieniu warunków zawartych w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. c – zakres E. Starosta 
zwrócił uwagę, na fakt, iż w ww rozporządzenie powstało przy starym brzmieniu 
ustawy Prawo o rd przy obowiązywaniu tzw. małych literek czyli uprawnieniu 
podstawowych SKP do wykonywania niektórych badań okręgowych SKP, dlatego 
zdaniem Starosty, zapisy w ww. rozporządzeniu są niespójne z ustawą np. nie ma 
możliwości wykonywania badań przez podstawową SKP w zakresie CC. 

-stwierdzono uchybienia formalne w prowadzeniu rejestru polegające na braku 
podpisu osoby wprowadzającej poprawki, nanoszeniu zmiany bez podania daty jej 
dokonania.  

Starosta polecił w związku z zaistaniałymi nieprawidłowościami – zmianę systemu 
prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP w sposób umożliwiający 
zapisanie niezbędnych informacji w formie elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 23-49, 65, 78-81, 85, 90B, 102, 117-151, 167-181, 185-
201, 231-245) 

2. Ustalono przypadki nieprawidłowego rozpatrywania wniosków i wpisów do 
rejestru na podstawie niekompletnych bądź niespełniających wymogów ustawy 
Prawo o rd dokumentów, i tak: 

*przedsiębiorca prowadzący SKP o numerze RLA/011/P38 w dniu dokonywania 
wpisu do rejestru nie złożył oświadczenia wymaganego przepisem art. 83a ust. 4 
ustawy Prawo o rd. Starosta wyjaśnił, że oświadczenie przedsiębiorcy 
prowadzącego SKP zostało odnalezione i dołączone do niniejszego wyjaśnienia. 

*w odniesieniu do czterech przedsiębiorców prowadzących SKP39 oświadczenia 
dołączone do wniosków nie spełniały wymogów określonych w art. 83a ust. 5 pkt 2. 
ww. ustawy; a mianowicie nie wpisano w nich oznaczenia miejsca i daty złożenia 
oświadczenia. Starosta wyjaśnił, że oświadczenia te były wypełniane przy 
pracowniku Wydziału Komunikacji w dniu ich ich składania, dlatego brak oznaczenia 
miejsca i czasu traktowane było jako wypełnione w Łańcucie oraz z datą złożenia 
wniosku. 

NIK nie podziela stanowiska podmiotu kontrolowanego zawartego w ww. 
wyjaśnieniach, z uwagi na fakt, iż w myśl art. 66 ust. 2 ustawy o SDG dla 
przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe obejmujące 
w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu (…). Zgodnie z art. 66a 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego40 (dalej 

                                                      
37 RLA/010/P, RLA/012/P, RLA/013/P, RLA/014/P 

38  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. 

39 j.w. 
40 Dz. U. z 2016, poz. 23 j. t. ze zm. 
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Kpa) w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy, w której powinno się 
zarejestrować rzeczywisty przebieg postępowania wraz z odniesieniem do będących 
w aktach sprawy dokumentów. W związku z powyższym akta sprawy powinny być 
kompletne i spójne oraz zgromadzone w jednym miejscu. Ponadto, NIK zwraca 
uwagę, iż art. 83a ust. 5 ustawy Prawo o rd enumeratywnie wymienia elementy, 
jakie powinny zostać zawarte w oświadczeniu, w tym m. in. oznaczenie miejsca 
i daty złożenia oświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 67, 78-79, 80-81, 185-194) 

3. W zaświadczeniach potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru dla 
następujących SKP: RLA/10/P, RLA/012/P, RLA/013/P, RLA/14/P nie wpisano 

właściwych symboli rodzajów pojazdów, do badania technicznego których stacje te 
uzyskały poświadczenia z TDT. W rozporządzeniu w sprawie prowadzenia SKP w § 
3 – zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 2 zapisano, że wypełniając 
w zaświadczeniu w punkcie drugim rodzaj SKP należy wpisać m. in. właściwy rodzaj 
stacji kontroli pojazdów, przy czym dla podstawowej SKP – odpowiednie oznaczenia 
literowe, tj. podstawowa SKP do badania pojazdów A, B, C, CC, D, T, E w zakresie 
(…). Starosta w wyjaśnieniu podał m. in., że: (…) Organ przyjął, że zasadą jest 
wykonywanie badań przez stacje podstawowe w zakresie ABT, dlatego na 
zaświadczeniach w tych przypadkach nie stosował wyróżników literowych, które 
miał nanosić jedynie przy spełnieniu warunków zawartych w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. c 
– zakres E. 

NIK nie podziela stanowiska Starosty zawartego w ww. wyjaśnieniach, z uwagi na 
brak możliwości dowolnego wpisywania danych na zaświadczeniu o wpisie. Zawarty 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia SKP wzór 
zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru obliguje organ do 
wpisania w punkcie 1 właściwego rodzaju stacji stacji z uwzględnieniem właściwych 
symboli rodzajów pojazdów i badań. 

(akta kontroli str. 167-169, 173-181, 195-196, 198-201, 309) 

4. W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2015 r. możliwości wykonywania 
niektórych badań z zakresu okręgowej SKP przez podstawowe SKP w myśl art. 5 
ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych ustaw41 (dalej zmiana ustawy Prawo o rd) zapisy w rejestrze 
przedsiębiorców dla SKP o nr RLA/006/P nie zostały uaktualnione m. in. w zakresie 
uzyskania nowego poświadczenia z TDT. Na koniec 2015 r. SKP nr RLA/006/P 
zgodnie z decyzją z TDT z 24 kwietnia 2014 r. 42posiadała wyposażenie i warunki 
lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań 
przez przedsiębiorców prowadzących podstawową SKP w myśl art. 83 ust. 1 pkt 1 
lit. a i i b ustawy Prawo o rd. Natomiast zakres badań dla tej stacji, wynikający 
z zapisu w rejestrze przedsiębiorców oraz z zaświadczenia43, obejmował AB/cdef. 
Na dzień 1 stycznia 2016 r. ww. SKP, w świetle przepisu art. 5 ust. 3 zmiana ustawy 
Prawo o rd, może prowadzić badania techniczne pojazdów w zakresie AB/cd44 
i w zakresie pojazdów, skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli 
ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie. 
Stacja ta nie może dalej wykonywać badań pojazdów, w których dokonano zmian 
konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie 

                                                      
41 Dz. U. Nr 97 poz. 802 

42 Decyzja nr TDT-P-161/14 

43 Zaświadczenie nr 8 z 2 maja 2005 r. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP 

44 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów Dz. U. Nr 223, poz. 2264 - § 3 
załącznik nr 2 – „objaśnienia". 
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rejestracyjnym, a także pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami 
technicznymi (litera f) – które to badania, w myśl art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 
Prawo o rd są zastrzeżone wyłącznie dla stacji okręgowych – od 1 stycznia 2016 r. 
Z tych to powodów w rejestrze i zaświadczeniu o wpisie powinien być zmieniony 
zapis dotyczący zakresu badań dla SKP o nr RLA/006/P. Starosta w wyjaśnieniu 
podał, że: zmiana zakresu wykonywania badań przez podstawową SKP wynikała 
wprost ze zmiany ustawy Prawo o rd i po 31 grudnia 2015 r. co do zasady możliwe 
były badania ABT, dlatego Wydział Komunikacji uznał, że nie wymaga to zmiany 
zapisów w prowadzonym rejestrze. Starosta dodał, że w aktach rejestrowych SKP nr 
RLA/ 006/P jest aktualne poświadczenie z TDT. Starosta wyjaśnił, że zmiany 
związane z ustaleniem przez ustawodawcę nowego zakresu badań technicznych 
wykonywane przez SKP wynikały z ustawy Prawo o rd i nie wymagały dodatkowych 
zapisów w rejestrze przedsiębiorców, czy też w wydanym zaświadczeniu. 

W opinii NIK przyjęcie takiego stanu skutkuje tym, że zapisy rejestrze nie 
odpowiadają stanowi faktycznemu, który jest dokumentem jawnym w myśl art. 66 
ust. 1 ustawy o SDG. Ponadto zgodnie z przepisem art. 66 ust. 4 organ prowadzący 
rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 
niezgodności ze stanem faktycznym.  

(dowód: akta kontroli str.142, 144, 29, 31, 160-161, 196, 201, 273-275, 280-280A, 
297, 309) 

5. W trakcie oględzin czynności kontrolnych przedstawiciela Starosty ustalono, iż 
w SKP nr RLA/005/P, od 1 stycznia 2016 r. zatrudnionych było dwóch diagnostów 
o uprawnieniach niepełnych, niewystarczających w stosunku do zakresu działalności 
tej stacji (nr upr. RLA/D/0005 i RLA/D/0018) Diagności nie posiadali wymaganych 
uprawnień w zakresie wykonywania badań dodatkowych tj. pojazdów skierowanych 
przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,o ile wymagają specjalistycznego 
badania oraz pojazdów, w których dokonano wymiany elementów powodujących 
zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. Mając na uwadze rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 w sprawie szkolenia i 
egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 
2014 poz.1836) diagności nie posiadający w/w zakresu uprawnień muszą przejść 
uzupełniające szkolenie obejmujące V część szkolenia tj. szkolenie specjalistyczne 
w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu (…).oraz złożyć 
egzamin kwalifikacyjny z tego zakresu. Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, 
że: nie zakwestionował tego, bo w planie kontroli stację tą miał zaplanowaną w 
późniejszym okresie i byłoby to skorygowane podczas kontroli. W trakcie tej kontroli 
nie zakwestionował tego bo cały proces kontroli kończy się protokołem - organ ma 
czas na przemyślenia i zalecenia w późniejszym okresie czasu. Dodał, że za 
prawidłowość zatrudnienia diagnostów w stacji odpowiada przedsiębiorca. 
NIK zauważa, że w ramach nadzoru nad SKP zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b 
ustawy Prawo o rd starosta co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę SKP 
w zakresie m. in. zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3, 
pkt 6 ww. ustawy tj. m. in. w zakresie zatrudniania uprawnionych diagnostów. 
W trakcie kontroli organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie 
skreślenia z listy przedsiębiorców prowadzących SKP [...]45i46. 

(dowód: akta kontroli str.1079-1085, 1105-1131) 

                                                      
45 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. 

46 Pismo z dnia 7 kwietnia 2016 r. znak: KTI5412.5.2016  
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6. W kontroli ustalono, że działająca SKP nr RLA/004/P uzyskała wpis do rejestru 5 
maja 2008 r. bez ważnego poświadczenia, co Starosta stwierdził w wyniku 
przeprowadzonej 30 grudnia 2008 r. kontroli. W dniu 9 stycznia 2009 r. Starosta 
wszczął postępowanie w sprawie skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności 
regulowanej, które umorzył 31 lipca 2009 r. – z powodu złożenia przez 
przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie go z rejestru. Zdaniem NIK Starosta nie był 
związany tym wnioskiem, ponieważ wpis został dokonany na podstawie 
oświadczenia, którego treść była niezgodna ze stanem faktycznym. Starosta 
powinien kontynuować postępowanie i zastosować wobec przedsiębiorcy, który od 
początku nie spełniał warunków wykonywania działalności regulowanej, sankcję 
określoną w art. 83b ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o rd, polegającą na zakazie 
prowadzenia przez niego SKP oraz - w następstwie tego zakazu – skreślić go z 
rejestru działalności regulowanej. Umorzenie postępowania pozwoliło przedsiębiorcy 
uniknąć następstw wynikających z art. 83 ustawy o SDG, polegających na trzyletnim 
zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w tym 
samym zakresie, w przypadku wykreślenia z rejestru działalności regulowanej. W 
trakcie prowadzonego przez Starostę postępowania przedsiębiorca uzyskał 
wymagane poświadczenie i po wydaniu przez Starostę decyzji o umorzeniu złożył 
wniosek o wpis do rejestru. Ponowny wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskał 11 
sierpnia 2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 87, 97-116, 144-146, 152-159, 231-245) 

7. W aktach rejestrowych 13 SKP wpisanych do rejestru, spraw dotyczących 
nadawania uprawnień diagnostom47 i kontroli SKP48 w ramach nadzoru 
sprawowanego przez Starostę założonych po dniu 7 marca 2012 r. nie prowadzono 
metryki sprawy, o której mowa w art. 66a Kpa. W związku z tym brak jest informacji 
o urzędnikach prowadzących sprawy w ww. obszarach, przygotowujących projekty 
decyzji oraz podejmowanych czynnościach w toczących się postępowaniach. 
W treści metryki sprawy w myśl art. 66a Kpa wskazuje się wszystkie osoby, które 
uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz 
określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim 
odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej 
określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których 
odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. 
W opinii NIK prowadzenie metryki sprawy umożliwia precyzyjnie ustalenie kto i jakie 
czynności wykonywał i jakie decyzje podejmował w procedowanym postępowaniu. 
Wpływa to na zwiększenie transparentności postępowania i tym samym na 
ograniczenie zjawiska korupcji. Poza tym w przypadku wydania decyzji błędnej 
metryka umożliwia ustalenie osób odpowiedzialnych za ustalony wynik 
postępowania. 

Starosta wyjaśnił, m. in., że: (…) w pozycji 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, 
w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony zostały określone 
rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, o której mowa 
w art. 66a § 1 Kpa, został wyłączony. Dodał, że wyłączenie obejmuje 
w szczególności art. 83 ust. 3 pkt 5 w związku z ust. 4 ustawy Prawo o rd 
dotyczących spraw związanych ze stacjami. 

                                                      
47 Diagności: D. M. nr RLA/D.0037 z 3 marca 2014 r., M. M. nr RLA/D/0038 z 20 marca 2014 r., W. M. nr RLA/D/0039 z 22 
kwietnia 2014 r., P. W. nr RLA/D/0040 z 30 kwietnia 2014 r., T. P. nr RLA/D/0041 z 18 lipca 2014 r., J. N. nr RLA/D/0042 z 30 
lipca 2014 r., T. M.  nr RLA/D/0043 z 31 lipca 2014 r., R. K. nr RLA/D/0045 z 15 października 2015 r., M. J. nr RLA/D/0036  z 
19 grudnia 2013 r., R. B. nr RLA/d/0035 z 29 października 2013 r., M. K. nr RLA/D/0034 z 25 lipca 2013 r., M. K. nr 
RLA/D/0033 z 22 lipca 2013 r., K. D. nr RLA/D/0032 z 14 listopada 2012 r., A. Sz. Nr RLA/D/0010 z 22 listopada 2012 r.  

48 Wszystkie 27 kontroli z lat 2014-2016 (do 22 marca 2016 r.) 
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NIK nie podziela stanowiska zawartego w tych wyjaśnieniach z uwagi na fakt, iż 
przywołane wyżej przepisy normują postępowanie w sprawie wydania przez TDT 
poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami 
odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 21-73, 231-260, 310-617, 674-692, 1054-1058) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Ocenę uzasadnia nierzetelne prowadzenie akt rejestrowych 
i rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, a także nieprawidłowości związane 
z rozpatrywaniem wniosków o wpis do ww. rejestru. 

2. Postępowania w sprawie wydawania uprawnień do 
wykonywania badań technicznych pojazdów. 

2.1.-2.3 W Starostwie prowadzony jest w wersji elektronicznej rejestr wydawanych 
uprawnień diagnostom, zawierający49 45 wpisów. Gromadzi informacje dotyczące 
danych osobowych diagnostów oraz ich aktywności zawodowej, numer i zakres 
uprawnień, datę wpisu pierwszych i ostatnich uprawnień i w 21 przypadkach (na 45 
wpisów) – adnotację o SKP zatrudniającej danego diagnostę. Z ww. rejestru nie 
można uzyskać informacji o odmowie nadania uprawnień oraz ich cofnięciu. W 21 
przypadkach objętych badaniem 20 decyzji wydanych zostało z upoważnienia 
Starosty przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, który posiadał do tej czynności 
imienne upoważnienie50. Decyzje przygotowywane były przez pracowników 
zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji pojazdów KTX (łącznie sześciu 
pracowników), którym w zakresach obowiązków przydzielono prowadzenie 
dokumentacji i przygotowywanie projektów aktów w tym decyzji postanowień, 
ewidencji i zaświadczeń w postępowaniach z zakresu m. in. ewidencji, nadzoru 
i kontroli diagnostów oraz SKP. Jednemu z pracowników przydzielony został 
w zakresie obowiązków szczególny nadzór nad wykonywaniem tego zadania. Kopie 
decyzji o nadaniu uprawnień zgromadzone w aktach 21 spraw nie zawierały 
adnotacji o osobach, które je przygotowywały, sporządzały oraz weryfikowały. 
W aktach spraw 21 diagnostów objętych badaniem nie prowadzono metryki sprawy, 
o której mowa w art. 66a Kpa. Stąd na podstawie dokumentacji zgromadzonej 
w aktach nie było możliwe ustalenie czy cały proces wydawania decyzji o nadaniu 
uprawnień diagnosty realizował jeden pracownik, czy też włączona w to była tzw. 
„druga para oczu” celem zbadania poprawności nadanych uprawnień pod względem 
formalnym i merytorycznym. Naczelnik Wydziału Komunikacji zeznał m. in., że: 
wniosek oraz dołączone do niego dokumenty o nadanie uprawnień diagnosty 
weryfikowała pani E. P., która ma to uwzględnione w zakresie obowiązków. Pani E. 
P. przygotowywała dokumenty do podpisu Naczelnika Wydziału Komunikacji, który 
był jedyną osobą sprawdzającą je. Nie było w Starostwie żadnych reguł 
postępowania w tej sprawie. Naczelnik zeznał, że w kwestii nadawania uprawnień 
kierowano się ustawą i rozporządzeniami. Dodał, że pracę Wydziału Komunikacji, 
zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa, nadzoruje Sekretarz. 

(dowód: akta kontroli str. 3A, 219-221, 227-230, 246-260, 310, 323, 336, 349, 364, 
377, 392, 404, 414, 428, 464, 476, 487, 497, 517, 531, 546, 558, 579, 590, 605, 

618-623, 934-950, 953-958, 1058, 1150) 

2.4. Spośród 21 diagnostów objętych badaniem, 20 uzyskało uprawnienia w pełnym 
zakresie (w tym jednemu diagnoście rozszerzono posiadany zakres), jedna osoba 

                                                      
49 Na dzień 13 lutego 2016 r. 

50 Upoważnienie nr OR.077.25.2012 z 28 grudnia 2012 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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uzyskała uprawnienia w niepełnym zakresie na podstawie imiennego uprawnienia 
diagnosty nadanego przez Starostę Leżajskiego w 2001 r. W latach 2014-2016 
Starosta nadał uprawnienia dziewięciu osobom. Wszyscy diagności z badanej grupy 
19 osób, którym nadano uprawnienia, posiadali wykształcenie techniczne 
udokumentowane świadectwem szkolnym i/lub dyplomem ukończenia uczelni 
wyższej. Uzyskane decyzje poprzedzone zostały u wszystkich osób zdaniem 
egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją TDT, odbyciem szkoleń w zakresie 
rodzajów badań o wykonywanie których się ubiegali, 16 osób (84,2%) odbyło 
wymagane praktyki, dokumentowane w 13 sprawach na podstawie zaświadczeń 
wystawianych im przez przedsiębiorców, w trzech - oświadczeniami 
przedsiębiorców wraz z wydrukami z CEIDG, w pięciu przypadkach – świadectwami 
pracy (i oprócz tego zaświadczeniami - dwóch diagnostów), w jednej sprawie – 
załączono umowę o pracę oprócz świadectwa pracy. W 16 sprawach nie 
zgromadzono dowodów potwierdzających dokonania sprawdzenia, czy dany 
podmiot zaświadczający o odbyciu praktyki przez kandydata na diagnostę prowadził 
zakład (warsztat) naprawy pojazdów lub stację obsługi pojazdów. Decyzje 
o nadawaniu uprawnień diagnostom w 19 sprawach na 21 badanych łącznie 
z rozszerzeniem zakresu uprawnień) (tj. 90,5%) były wydawane z zachowaniem 
formy wymaganej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów51 (dalej 
rozporządzenie w sprawie diagnostów). Sposób określania w decyzjach zakresu 
uprawnień w 19 sprawach był zgodny ze wzorem ustalonym we wspomnianym 
rozporządzeniu. Wszystkie 20 postępowań kończących się nadaniem uprawnień 
diagnosty przeprowadzano z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 35, 
104 i 107 § 1 i 2 Kpa. 
(dowód: akta kontroli str. 51-52A, 219-221, 246-272, 310-617, 624-650, 1150-1153) 

2.5. Starosta prawidłowo rozszerzył wcześniej nabyte uprawnienia diagnoście nr 
RLA/D/0010, tj. po przedłożeniu zaświadczenia52 z TDT potwierdzającego zdanie 
egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawniającym jako diagnostę do 
wykonywania pełnego zakresu badań technicznych pojazdów oraz zaświadczeń 
o ukończeniu szkoleń według programu ustalonego części I, II, III, IV i V załącznika 
nr 1 do rozporządzenia w sprawie diagnostów. W aktach sprawy znajdowały się 
kserokopie m. in. (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Naczelnika 
Wydziału Komunikacji) dyplomu ukończenia wyższych studiów technicznych 
o specjalności innej niż samochodowa, dotychczasowe uprawnienia diagnosty53 
oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach. Starosta zachował dotychczasowy 
numer uprawnienia diagnosty w myśl art. 77 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej54, zgodnie z którym zachowywały 
ważność uprawnienia diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów, 
wydane na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o rd, w dotychczasowym brzmieniu, 
przed 21 sierpnia 2004 r.  

(dowód: akta kontroli str. 246-272, 517-530) 

2.6. We wszystkich 19 sprawach objętych badaniem Starosta nadał uprawnienia 
diagnosty zgodnie z zakresami tematycznymi określonymi w zaświadczeniach 
potwierdzających zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez 
Dyrektora TDT oraz z zakresem odbytych szkoleń koniecznych do uzyskania 
uprawnienia diagnosty w myśl art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o rd.  

                                                      
51 Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469 

52 Zaświadczenie nr TDT-ED/4916/12 z 26 września 2012 r. 

53 Nr RLA/D/0010 z 7 grudnia 2004 r. 

54 Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 246-272, 310-601) 

2.7. W ramach tzw. „przekazów własnych” Podkarpacki Urząd Wojewódzki przesyła 
do Starostwa bieżące informacje otrzymane z innych starostw i urzędów miast 
dotyczące diagnostów, którym cofnięto uprawnienia, w terminie siedmiu dni od ich 
otrzymania przez Wojewodę. Zgromadzone w wersji papierowej informacje 
w Starostwie stanowią swego rodzaju bazę danych, z której korzystają pracownicy 
weryfikując dokumenty w procesie nadawania uprawnień diagnostom. Przyjęta 
praktyka uskutecznia bieżący obieg informacji i uniemożliwia zatajenie informacji 
o osobach, które po odebraniu uprawnień ponownie ubiegałyby się o uzyskanie 
statusu diagnosty. Dla przykładu w 2015 r. takich informacji Starostwo otrzymało 16, 
tj. w lutym – trzy, marcu – dwie, kwietniu – trzy, maju – cztery, czerwcu – jedna, 
wrześniu – dwie i grudniu – jedna. 

(dowód: akta kontroli str. 202-218, 292-294) 

2.8. W złożonych wyjaśnieniach Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie podał, że 
funkcjonariusze policji w czasie służby patrolowej nie mają możliwości 
potwierdzania, czy uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym wpisy dotyczące 
ostatniego badania technicznego pojazdu zostały faktycznie wykonane przez 
konkretną stację diagnostyczną z następujących powodów: 

*nie wszystkie patrole dysponują mobilnymi terminalami dostępowymi (dalej MTN) 
umożliwiającymi bezpośrednie połączenie z CEP. Patrol, który nie posiada na 
wyposażeniu MTN, zleca drogą radiową dyżurnemu jednostki sprawdzenie pojazdu 
w CEP55 i zdarza się, że z powodu dużego obciążenia dyżurnego przyjmowaniem 
zgłoszeń i wydawaniem poleceń nie ma on czasu na niezwłoczne dokonywanie 
sprawdzen w CEP; 

*MTN, jakimi dysponuje Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie (dalej KPP), są 
niefuncjonalne, gdyż występują często przypadki utraty bądź braku połączenia 
z przekaźnikiem telefonii komórkowej, parametry techniczne MTN-ów nie 
odpowiadają w pełni wymogom zainstalowanego w nich oprogramowania, co 
powoduje zakłócenia w ich działaniu; 

*baza danych CEP jest niepełna, tj. dane dotyczące znacznej części pojazdów nie 
zawierają aktualnej informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych, 
w pozostałych przypadkach informacja w tym zakresie ogranicza się do wskazania 
daty ostatniego przeprowadzonego badania technicznego i wskazania terminu 
ważności tego przeglądu technicznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 182-184) 

2.9. W badanej populacji 21 diagnostów stwierdzono jeden przypadek rozszerzenia 
uprawnień diagnosty56 w 2012 r. Procedura została przeprowadzona zgodnie 
z przepisami, o których mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie diagnostów oraz 
załącznikiem nr 6 do tego rozporządzenia. W latach objętych kontrolą Starosta nie 
dokonywał zmiany uprawnienia diagnosty. Wśród spraw badanych diagnostów nie 
było przypadków zmiany numeru uprawnienia diagnosty w sytuacji zmiany SKP, 
w której był zatrudniony. Starostwo nie gromadzi informacji dotyczących zmiany 
miejsca zamieszkania diagnostów (brak wymogów ustawowych), dlatego też nie 
odnotowano zmiany numerów uprawnień diagnostów w związku ze zmianą ich 
miejsca zamieszkania. 

(dowód: akta kontroli str. 517-530) 

                                                      
55 CEP-Centralna Ewidencja Pojazdów 

56 A. Sz. Nr RLA/D/0010 z 22 listopada 2012 r. 
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2.10 - 2.11 W protokołach z kontroli SKP przeprowadzanych przez Starostę w latach 
2014-2016 nie było zapisów świadczących o przeprowadzeniu przez diagnostę 
badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania 
lub o wydaniu przez diagnostę zaświadczenia albo dokonaniu wpisu do dowodu 
rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

Starosta otrzymał z Sądu Rejonowego w Łańcucie w 17 czerwca 2011 r. informację 
o wydaniu wyroku skazującego diagnostę posługującego się numerem RLA/D/0029. 
Diagnosta ten naruszył przepisy prawa poświadczając nieprawdę w zaświadczeniu 
o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. W wyniku kontroli Starosty 
przeprowadzonej w SKP o nr RLA/006/P 14 lipca 2011 r., w której był on 
zatrudniony, stwierdzono przeprowadzenie badania technicznego niezgodnie ze 
stanem faktycznym. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 7 
września 2011 r. Starosta cofnął uprawnienia diagnoście i umieścił na ten temat 
zapis w rejestrze wydanych uprawnień diagnostwom. W dokumentacji Starostwa 
brak jest informacji na temat ewentualnego podjęcia czynności diagnosty przez ww. 
osobę. 

W 2009 r. Starosta otrzymał z Sądu Rejonowego w Łańcucie kopie aktu oskarżenia 
trzech diagnostów57, którym zarzucono przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za 
potwierdzanie w dowodach rejestracyjnych odbycia obowiązkowych badań 
diagnostycznych w pojazdach bez ich sprawdzania na ścieżce diagnostycznej. Sąd 
nie poinformował Starosty o zakończeniu postępowania i wydanych wyrokach 
w sprawie tych diagnostów. Starosta wyjaśnił, że jeden z oskarżonej trójki został 
uniewinniony( nr upr. RLA/D/0016) i nadal jest zatrudniony jako diagnosta, drugiemu 
uprawnienia diagnosty odebrano (nr upr. RLA/D/0029), a losy zawodowe trzeciego 
z nich (nr upr. RLA/D/0017) nie są znane. Z wyjaśnień Starosty wynika, że nie był on 
zatrudniony jako diagnosta. Naczelnik Wydziału Komunikacji w wyjaśnieniach podał, 
m. in. że w latach 2013-2016 nie było korespondencji z sądu, prokuratury ani 
z organów kontroli ruchu drogowego dotyczącej nieprawidłowo wykonanego 
przeglądu technicznego lub też poświadczenia nieprawdy w dokumentach 
rejestracyjnych pojazdu. 

(dowód: akta konroli str. 110-114, 219-221, 223-230, 293-294, 297-309, 674-692, 
700, 718-722, 725-729, 732-736, 743-747, 752-756, 761-765) 

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

1. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o rd starosta wydaje uprawnienie do 
wykonywania badań technicznych osobie, która posiada m in. wymagane 
wykształcenie techniczne i praktykę oraz odbyła wymagane szkolenie. Z kolei 
przepisy § 2 rozporządzenia w sprawie diagnostów stanowią, że uprawnioną do 
wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która posiada 
przynajmniej wykształcenie średnie techniczne o specjalności samochodowej i 
udokumentowaną praktykę w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów. Ustalono, że w 
dniu wydawania uprawnień diagnosty w trzech sprawach spośród 19 spraw objętych 
kontrolą (11,5%) uprawnienia zostały nadane osobom z naruszeniem ww. 
przepisów, tj. dwie osoby nie odbyły praktyki zawodowej w stacji obsługi pojazdów 
lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi 
pojazdów i/lub odbyły praktykę, ale czas jej trwania nie był adekwatny do 
posiadanego wykształcenia – dotyczyło to jednego diagnosty, i tak: 

                                                      
57 Nr uprawnienia RLA/D/0017, nr uprawnienia RLA/D/0016, nr uprawnienia RZ/D/0029  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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*M. J. nr nr RLA/D/0036 – w aktach sprawy zalegały dokumenty (umowa o pracę, 
umowa zlecenie, porozumienie zmieniające umowę o pracę) świadczące 
o zatrudnieniu w firmie [...]58 na stanowiskach: zastępca kierownika serwisu 
peugeot, kierownik serwisu Kraczkowa, p.o. kierownika serwisu, doradca serwisowy 
w firmie [...]59 z w Krakowie, pracownik biura obsługi klienta ds. rozliczania gwarancji 
w firmie [...]60 w Rzeszowie, pracownik biura obsługi klienta w firmie Euro-Center w 
Rzeszowie, doradca serwisu w firmie [...]61 w Pękowicach. Na podstawie tak 
potwierdzonej praktyki Starosta nadał uprawnienia diagnosty, pomimo, iż osoba 
ubiegająca się o ich uzyskanie zobligowana była zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie diagnostów, posiadać dwa lata udokumentowanej praktyki w stacji 
obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku 
naprawy lub obsługi pojazdów.  
W trakcie kontroli, dostarczone zostały dokumenty potwierdzające dokonane 
uprzednio ustalenia, z których nie wynikało zatrudnienie pana M. J. na stanowiskach 
gwarantujących mu odbycie praktyki, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie 
i warunkujących uzyskanie uprawnień diagnosty. Diagnosta ten w latch 2014-2016 
nie wykonywał badań technicznych. 
*M. K. nr RLA/D/0033 – przedłożył zaświadczenie z [...]62 o zatrudnieniu na 
stanowisku specjalisty ds. taboru i wykonywaniu na tym stanowisku czynności 
związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Zdaniem NIK, 
wątpliwości osobie weryfikującej wniosek wraz z załączonymi dokumentami o 
nadanie uprawnień diagnosty, powinno nasunąć zaświadczenie potwierdzające 
zatrudnienie kandydata na diagnostę na stanowisku ds. taboru. W opinii NIK 
zatrudnienie na ww. stanowisku daje szerokie możliwości interpretacyjne 
wykonywania czynności służbowych i jednoznacznie nie określa odbywania praktyki 
w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie naprawy pojazdów na stanowisku 
naprawy lub obsługi pojazdów. Należało zgodnie z przesłanką zawartą w art. 7 Kpa 
podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes 
obywateli. W trakcie czynności kontrolnych powzięto wyjaśnienia wraz 
z dołączonymi kserokopiami umów o pracę oraz wyciągiem z regulaminu 
organizacyjnego od Prezesa Zarządu [...]63, z których wynika, że pan. M. K. nie 
wykonywał naprawy i obsługi pojazdów w ramach zatrudnienia. Wykonywał inne 
czynności, jak dla przykładu przypisane do stanowiska specjalisty ds. p.poż., 
ubezpieczeń, specjalisty ds. taboru. Z regulaminu organizacyjnego [...]64 wynika, że 
do ww. stanowisk pracy nie była przypisana naprawa lub obsługa pojazdów. 
Diagnosta ten w latach 2014-2016 (I kwartał) wykonał następującą liczbę badań, 
odpowiednio: 301, 450, 79. 
*W. M. nr RLA/D/0039 – ukończył Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych 
w zawodzie technik elektronik, specjalizacja - elektronika samochodowa. 
Kandydatowi na diagnostę zaliczono odbycie praktyki w firmie: [...]65 na podstawie 

                                                      
58 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. 

59 j.w. 

60 j.w. 

61 j.w. 

62 j.w. 

63 j.w. 

64 j.w. 

65 j.w. 
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oświadczenia [...]66 o współuczestniczeniu w prowadzeniu zakładu mechaniki 
pojazdowej w latach 4 maja 2009 - 6 maja 2011, łącznie dwa lata.  
Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie diagnostów przy ww. wykształceniu 
średnim technicznym o specjalności innej niż samochodowa kandydat na diagnostę 
powinien odbyć osiem lat praktyki w zakładzie naprawy pojazdów na stanowisku 
naprawy lub obsługi pojazdów. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego67, 
określono nazwy grup zawodów, nazwy zawodów zgodnie z którymi odrębnie 
sklasyfikowano technika elektronika68 i technika pojazdów samochodowych69. 
W Programie nauczania dla zawodu technik elektronik 311/0770 podano założenia 
programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie technik elektronik 
uwzględniające obowiązujące przedmioty nauczania zgodnie ze strukturą modułową 
tego zawodu oraz potencjalne możliwości zatrudnienia. Brak wśród nich nich 
zarówno przedmiotów z zakresu mechaniki samochodowej, jak i miejsc pracy 
w rodzaju zakładów naprawy pojazdów. Wąska specjalizacja kształcenia pana 
W. M. tj. elektronika samochodowa nie uprawniała go do zwolnienia z odbycia ośmiu 
lat praktyki. Diagnosta ten w latach 2014-2016 (I kwartał) wykonał następującą 
liczbę badań technicznych, odpowiednio: 882, 1307, 342. 
W ocenie NIK opisane wyżej przypadki nadania uprawnień trzem diagnostom odbyły 
się z naruszeniem przepisów prawa. 
Na okoliczność nieprawidłowości polegających na nadaniu uprawnień ww. osobom 
bez wymaganej prawem praktyki Starosta Łańcucki pan Adam Krzysztoń złożył 
szczegółowe i obszerne wyjaśnienia, w których m. in., zwrócił uwagę na problemy 
związane z właściwym udokumentowaniem odbycia praktyki zawodowej przez 
osoby ubiegające się o nadanie uprawnień diagnosty. Zdaniem Starosty żaden 
z przepisów prawa nie nakazywał kandydatom na diagnostów zdobywania praktyki 
wyłącznie u przedsiębiorcy świadczącego usługi polegające na odpłatnej naprawie 
pojazdów na rzecz zlecającego. Stąd, w opinii Starosty, należałoby zaliczyć do 
praktyk również inne miejsca, w których odbywa się naprawa i obsługa pojazdów jak 
dla przykładu warsztaty szkolne czy też przedsiębiorstwa, w których prowadzi się 
zróżnicowaną działalność gospodarczą. Reasumując tezy zawarte w wyjaśnieniach 
– zdaniem Starosty we wszystkich wskazanych przez NIK sprawach, jako 
procedowanych nieprawidłowo, uprawnienia zostały nadane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

W odniesieniu do pana M. J. nr RLA/D/0036 Naczelnik Wydziału Komunikacji zeznał 
m. in., że: (…) stanowisko doradcy serwisu czy zastępcy kierownika są to 
stanowiska wymagające o wiele większej wiedzy niż stanowisko mechanika. Na tym 
stanowisku wykonuje się czynności związane z nadzorem nad wykonywaniem 
napraw i obsługą związaną z oceną pojazdu przed przyjęciem do naprawy. Rolą 
doradcy serwisowego jest rozpisanie zakresu zadań mechanika. Z doświadczenia 
wiem, że kierownik lub zastępca kierownika musi znać zakres procesu 
technologicznego naprawy i w nim uczestniczyć.  
W sprawie uzyskania uprawnień diagnosty przez pana M. K. nr RLA/D/0033 
Naczelnik Wydziału Komunikacji zeznał, że: nie dokonywano ustalenia czy firma 
PKS prowadziła warsztat naprawy pojazdów lub stację obsługi pojazdów, ponadto 
nie sprawdzono udokumentowania odbywania praktyki na stanowisku naprawy lub 

                                                      
66 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. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie tożsamości osoby fizycznej. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej 

67 Dz. U. z 200 r., Nr 124, poz. 860 

68 Symbol cyfrowy 311[07[ 

69 Symbol cyfrowy 311[52[ 

70 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro koordynacji kształcenia kadr  
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obsługi pojazdów, gdyż na załączonym do akt sprawy zaświadczeniu jest informacja 
o zatrudnieniu na stanowisku specjalisty ds. taboru. 
W sprawie uzyskania uprawnień diagnosty przez pana W. M. nr RLA/D/0039 
Naczelnik Wydziału Komunikacji zeznał, m. in., że: (…) konsultowano jego 
dokumenty z Wydziałem Edukacji w Starostwie i uznano, że jest to wykształcenie 
samochodowe. Dodał, że: patrząc na stopień rozwoju motoryzacji większe 
znaczenie od mechanika mają teraz elektronicy samochodowi. 
W ocenie NIK nadając uprawnienia diagnosty niewłaściwie interpretowano zapisy § 
2 rozporządzenia w sprawie diagnostów oraz nierzetelnie sprawdzano 
udokumentowanie odbywania praktyki przez kandydatów na diagnostów. 
Skutkowało to uznaniem w ramach odbytej praktyki zatrudnienia w innych zakładach 
pracy niż warsztat naprawy pojazdów czy też stacja obsługi pojazdów na stanowisku 
naprawy lub obsługi pojazdów. 

(dowód: akta konroli str. 246-260, 295-309, 336-348, 428-463, 487-496, 618-650, 
658-671, 1064-1065) 

2. W aktach 13 spraw nie zgromadzono dokumentów, z których wynikałoby 
ustalenie czy przedsiębiorca, który dokumentuje fakt zatrudnienia w prowadzonej 
przez niego firmie kandydata na diagnostę, faktycznie prowadził warsztat/zakład 
naprawy pojazdów czy też stację kontroli pojazdów. Dotyczyło to następujących 
diagnostów:  
T. P. nr RLA/D/0041 – zaświadczenie z firmy [...]71 
M. M. nr RLA/D/0038 – zaświadczenie z firmy [...]72, 
J. N. nr RLA/D/0042– zaświadczenie z firmy [...]73, poza tym zaświadczenie z firmy 
[...]74 niewyraźne,  
M. K. nr RLA/D/0044 – zaświadczenie z firmy [...]75 
R. K. nr RLA/D/0045 – zaświadczenia z firm: [...]76  
M. K. nr RLA/D/0034 – zaświadczenie z firmy [...]77,  
M. K. nr RLA/D/0033 – zaświadczenie z [...]78, 
D. K. nr RLA/D/0032 – zaświadczenie z [...]79 
K. U. nr RLA/D/0030 – zaświadczenie z przedsiębiorstwa [...]80 
A. N. nr RLA/D/0028 – zaświadczenie z [...]81. 
P. J. nr RLA/D/0027 – zaświadczenie z [...]82 
A. K. nr RLA/D/0026 zaświadczenie z firmy – [...]83. 
Starosta wyjaśnił m. in., że: (…) nie gromadzono w aktach sprawy zaświadczeń 
potwierdzających prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność gospodarczą, 
natomiast każdorazowo sprawdzano zapisy w elektronicznych serwisach KRS 
i CEIDG. Starosta dodał, że zastosował zapisy artykułów 77 §4 oraz 220 §1 Kpa, 
dodał że w przyszłych postępowaniach będą zbierane do celów dowodowych 

                                                      
71 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. 

72 j.w. 

73 j.w. 

74 j.w. 

75 j.w. 

76 j.w. 

77 j.w. 

78 j.w. 

79 j.w. 

80 j.w. 

81 j.w. 

82 j.w. 

83 j.w. 
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stosowne zaświadczenia. Do wyjaśnień dołączono wyciągi z KRS lub CEIDG na 
okoliczność potwierdzenia prowadzenia przez podmioty zaświadczające o odbyciu 
przez kandydatów na diagnostów wymaganej prawem praktyki, prowadzenia 
działalności w zakresie naprawy pojazdów. 
Zdaniem NIK w aktach spraw osób, którym nadano uprawnienia, powinny być 
zgromadzone dokumenty z których wynikałoby ustalenie przez organ prawidłowości 
odbycia praktyki przez kandydatów na diagnostów w uprawnionych do tego 
podmiotach prowadzących działalność w zakresie SKP i/lub warsztatu naprawy 
pojazdów zgodnie z przywołanym wyżej § 2 rozporządzenia w sprawie diagnostów, 
lub przynajmniej powinna zostać sporządzona pisemna notatka o dokonanym 
sprawdzeniu dokumentów zawartych w elektronicznej bazie danych. Stosownie 
bowiem do art. 6 i 7 Kpa starosta jako organ administracji publicznej działa na 
podstawie przepisów prawa, zapewnia realizację zasady praworządności i powinien 
z urzędu podejmować czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny 
i słuszny interes obywateli.  

(dwód:akta kontroli str. 246-260, 323-335, 364-413, 497-516, 546-604, 770-873) 

3. W procesie nadawania uprawnień diagnostom pracownicy Starostwa honorowali 
oświadczenia składane na okoliczność urzędowego potwierdzenia określonych 
faktów lub stanu prawnego pomimo, iż nie były one składane pod rygorem 
odpowiedzialności za fałszywe zeznania – działanie takie jest niezgodne z art. 75 § 2 
Kpa. Akceptowano takie oświadczenia w następujących sprawach dotyczących 
nadawania uprawnień diagnosty – W. M. nr RLA/D/0039, R. B. nr RLA/D/0035, T. M. 
nr RLA/D/0043. Starosta wyjaśnił, że: przez przeoczenie pracownika Wydziału 
Komunikacji przyjmowane były oświadczenia bez zapisu o odpowiedzialności za 
fałszywe zeznania. 

(dowód: akta kontroli str. 342, 344, 399, 469, 655-657) 

4. W odniesieniu do diagnosty posługującego się numerem RLA/D/0045 zakres 
wydanych przez Starostę uprawnień nie był zgodny z zakresem odbytych szkoleń, 
a następnie zakresem uprawnień poddanych ocenie podczas egzaminu 
kwalifikacyjnego. Uprawnienia diagnosty nadane w 2015 r. o numerach RLA/D/0044 
z 18 czerwca 2015 r. i RLA/D/0045 z 15 października 2015 r. nie zostały 
sporządzone według wzoru, o jakim mowa w załączniku nr 9 rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia 
i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych84 - 
w punkcie 5 nie został wykreślony zapis dotyczący badań technicznych pojazdów 
marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi. Z tej to przyczyny 
w obydwu przypadkach zakres wydanych przez Starostę uprawnień nie jest zgodny 
z zakresem uprawnień wymienionych w zaświadczeniu z TDT, a w przypadku 
diagnosty o nr RLA/D/0045 także z zakresem odbytych szkoleń. Starosta wyjaśnił, 
że błąd ten wynikął z omyłkowego zastosowania poprzedniego wzoru uprawnień 
diagnostów przez pracownika Wydziału Komunikacji przygotowującego decyzję. 

(dowód: akta kontroli str. 292-294, 414, 404, 411-412, 422-427) 

5. Starosta Łańcucki nadał uprawnienia diagnosty nr RLA/D/0025 w 2005 r. na 
podstawie pisma Starosty Leżajskiego85, który zwrócił się o nadanie nowego numeru 
uprawnień dla pana J. D. w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania. NIK 
zauważa, że zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o rd starosta wydaje uprawnienie 
do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie 

                                                      
84 Dz. U. poz.1836 

85 Pismo Starosty Leżajskiego nr KT.5510-1-04/05 z 20 stycznia 2005 r.  
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posiada wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz 
zdała egzamin kwalifikacyjny. W tej sprawie uprawnienie diagnosty powinno zostać 
nadane na wniosek osoby uprawnionej, która spełnia ww. przesłanki, a nie na 
wniosek innego organu, który nadał już takie uprawnienia w okresie 
wcześniejszym86. Starosta wyjaśnił, m. in. że: (…)  uprawnienia o nr RLA/D/0025 dla 
diagnosty J. D. zostały wydane w oparciu o wcześniej wydane przez Starostę 
Leżajskiego uprawnienia RLE02/2. Uprawnienia poprzednie zostały wydane według 
wówczas obowiązującego stanu prawnego. Dodał, że intencją organów było 
dostosowanie swojej dokumentacji do stanu faktycznego, dlatego Starosta Leżajski 
wystąpił do Starosty Łańcuckiego o nadanie uprawnień przez organ właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania. Naczelnik Wydziału Komunikacji zeznał m.in., 
że: (…) nastąpiło niedopatrzenie i rozpatrzyliśmy wniosek złożony przez Starostę 
Leżajskiego przez omyłkę, uznaliśmy, że jest to tożsame ze złożeniem wniosku 
przez Pana D., który odebrał uprawnienie i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 292-294, 605-617) 

Diagności D. M. nr RLA/D/0037, P. W. nr RLA/D/0040, St. K. nr RLA/D/0031 
legitymowali się, na okoliczność udokumentowania odbytej praktyki, 
zaświadczeniami o zatrudnieniu w [...]87 na wydziale obsługi i naprawy pojazdów. Z 
zaświadczeń tych nie wynika na jakim stanowisku kandydaci na diagnostów byli 
zatrudnieni. Z wyjaśnień Starosty i informacji uzyskanych od Dyrektora [...]88 w 
trakcie kontroli wynika, że ww. osoby zatrudnione były w [...]89 na stanowisku 
nauczyciela zawodu. W związku z tym, kontrowersyjną sprawą jest czy w dniu 
uzyskania uprawnień diagnosty, ww. osoby spełniały warunek posiadania 
udokumentowanych dwóch lat praktyki na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów 
w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, o czym 
mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie diagnostów. NIK zauważa, że ww. 
osoby z racji zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli zawodu przede wszystkim 
prowadziły zajęcia dydaktyczne z określonej tematyki i realizowały podstawowe 
funkcje szkoły. NIK nie kwestionuje rodzaju zajęć z praktycznej nauki zawodu 
mechanika pojazdów samochodowych przez nich realizowanych, jednak podkreśla, 
że nauczanie nie może zastępować praktycznego wykonywania czynności na 
stanowisku mechanika pojazdów samochodowych. Przyszły nauczyciel winien 
posiadać odpowiednie kompetencje i przygotowanie pedagogiczne. Natomiast 
przyszły diagnosta, bez względu na rodzaj wykształcenia technicznego o 
specjalności samochodowej musi odbyć wymaganą praktykę w stacji obsługi 
pojazdów lub warsztacie naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi 
pojazdów, w celu nabycia praktycznej wiedzy koniecznej do skutecznego 
identyfikowania usterek w pojazdach. Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa 
w tym zakresie nie konkretyzują na czym faktycznie powinno polegać odbycie 
praktyki, ponadto nie zawierają wykluczeń w tym obszarze, NIK akceptuje 
zaprezentowane w trakcie kontroli stanowisko Starosty w kwestii uznania praktyki 
tym diagnostom, którzy z racji zatrudnienia w [...]90 oprócz przekazywania wiedzy o 
naprawie pojazdów mogli także czynnie świadczyć usługi w zakresie naprawy 
pojazdów w istniejącej w [...]91 stacji diagnostycznej. 

                                                      
86 Imienne uprawnienie diagnosty nr RLE/02/2 z 11 czerwca 2001 r. 

87 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. 

88 j.w. 

89 j.w. 

90 j.w. 

91 j.w. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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(dowód: akta kontroli str. 295-322, 349-363, 532-545, 618-650) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie biorąc pod uwagę nieprawidłowe postępowania w sprawie 
wydawania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,a 
w szczególności nielegalne nadanie uprawnień trzem diagnostom, którzy w dniu ich 
uzyskania nie byli do tego uprawnieni. 

3. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów 
wykonywanymi w SKP. 

3.1. Starostwo nie zawierało z TDT porozumienia, o którym mowa w art. 83b ust. 
3 ustawy Prawo o rd, w sprawie przeprowadzania kontroli SKP przez TDT 
i czynności kontrolne realizowało we własnym zakresie. Starosta wyjaśnił, że nie ma 
obowiązku zawierania porozumienia z Dyrektorem TDT, a jedynie jest taka 
możliwość dana przez ustawodawcę. Na lata 2013-2016 zostały opracowane plany 
kontroli, które zawierały wykazy SKP do kontroli i terminy ich wykonania. Nie 
określono podczas planowania, zakresu zagadnień, który winien podlegać 
skontrolowaniu i udokumentowaniu w protokołach kontroli. W latach 2013-2016 r. 
plany kontroli uwzględniały następujące ilości podmiotów do kontroli, i tak 
odpowiednio: 9, 14, 13, 13. Starostwo skontrolowało odpowiednio: 1392, 14, 9, 493 
przedsiębiorców prowadzących SKP. Każdą SKP w latach 2014-2016 
skontrolowano, a odstępy czasowe (w miesiącach) pomiędzy kontrolami 
kształtowały się następująco94: RLA/001 – 11, 12; RLA/002 – 10, 12; RLA/00395 - 
12; RLA/004/P – 11, 12; RLA/005/P – 8, 12; RLA/006/P – 6, 12, 12; RLA/007 – 6, 
12; RLA/008 – 11, 12; RLA/009 – 9, 15; RLA/010/P – 9, 15; RLA/011/P – 12, 14; 
RLA/012/P – 12, 14; RLA/013/P96 - 14; RLA/014/P97 – 14. W 2015 r. kontroli nie 
przeprowadzono w czterech SKP, co stanowiło 30,8 % wszystkich SKP, które 
należało poddać kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 674-692, 701-704, 930-933, 1067-1069) 

3.2. W latach 2013-2015 do rejestru przedsiębiorców wpisano łącznie siedem 
podmiotów, tj. odpowiednio: cztery98, dwa99 jeden100. W 2016 r. do dnia zakończenia 
kontroli101 nie dokonano wpisu. Starosta przeprowadził w sześciu z nich 
jednostkowe kontrole, o których mowa w art. 83b ust. 2 ustawy Prawo rd. w okresie 
od 2 do 12 miesięcy od wpisu do rejestru przedsiębiorców. SKP nr RLA/002 od daty 
wpisu do rejestru przedsiębiorców tj. 24 września 2015 r. do dnia prowadzenia 
czynności kontrolnych NIK tj. 15 kwietnia 2016 r. nie była przez Starostę 
sprawdzana w ramach sprawowanego nadzoru. 

(dowód: akta kontroli str. 674-694, 874-877) 

3.3. W latach 2013 i 2014 r. Starosta wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia 
kontroli każdej SKP co najmniej raz w roku. W 2015 r. kontrole przeprowadzono 

                                                      
92 Kontrolą objęto także SKP, które zostały wpisane do rejestru w 2013 r., tj.: RLA/010/P, RLA/011/P, RLA/012/P, RLA/013/P 

93 Na dzień 30 marca 2016 r. 

94 Czas liczony w miesiącach pomiędzy 2013 i 2014, 2014-2015 i 2015 i 2016 r.-pod warunkiem przeprowadzenia kontroli w 
2016 r. 

95 SKP RLA/003 została wykreślona z rejestru 1 marca 2014 r. 

96 Odstęp liczony pomiędzy kontrolami w 2014 i 2016 r. –RLA/013/P wpisano do rejestru 14 listopada 2013 r. 

97 Odstęp liczony pomiędzy kontrolami w 2014 i 2016 r. –RLA/014/P wpisano do rejestru 29 lstycznia 2014 r. 

98 RLA/010/P, RLA/011/P, RLA/012/P, RLA/013/P 

99 RLA/014/P, RLA/007 – SKP wpisana do rejestru z urzędu w 2004 r., ale w 2014 r. nastąpiła zmiana przedsiębiorcy, stąd 
nowy wpis. 

100 RLA/002 – SKP wpisana do rejestru z urzędu w 2004 r, w 2015 r.-nowy wpis z uwagi na zmianę przedsiębiorcy  

101 15 kwietnia 2016 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w dziewięciu SKP, co stanowiło 62,5 % wszystkich SKP, które należało poddać 
kontroli. W 2016 r. kontroli poddano cztery SKP102, które zgodnie z planem na 2015 
r. powinny zostać skontrolowane w 2015 r., ale tych kontroli nie wykonano. Kontrolę 
w ramach nadzoru sprawowanego przez Starostę nad SKP przeprowadzali 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i inspektor zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji 
pojazdów. Osoby te posiadały wykształcenie wyższe (kierunek prawo; zarządzanie 
i marketing oraz administracja), odbyły szkolenia z zakresu tematyki będącej 
przedmiotem nadzoru, w tym badań technicznych pojazdów w świetle 
obowiązujących przepisów, realizacji uprawnień nadzorczych starostów wobec skp 
i procedur bezpieczeństwa w systemie CEPiK. W aktach osobowych ww osób nie 
było dokumentów świadczących o odbyciu praktyki z zakresu wykonywania badań 
technicznych pojazdów. Przebieg kontroli odnotowywano w protokołach kontroli 
SKP (dalej protokoły), w których „odznaczano” wykonane czynności poprzez 
wpisanie litery P co oznacza ocena pozytywna lub N - ocena negatywna w 15 
obszarach tematycznych. Częstą praktyką było przeprowadzanie co najmniej dwóch 
kontroli SKP w ciągu jednego dnia.  

(dowód: akta kontroli str. 674-692, 695-699, 725-729, 732-736, 743-747, 752-756, 
761-765) 

3.4. Kontrolerowi nie przedłożono dokumentacji, z której wynikałoby, że 
opracowano i wdrożono mechanizmy kontrolne umożliwiające bieżące 
monitorowanie posiadania przez przedsiębiorców prowadzących SKP aktualnych 
poświadczeń zgodności wydanych przez Dyrektora TDT, za wyjątkiem kontroli 
przeprowadzanych w trybie art. 83b ust 2 pkt 1 ustawy Prawo o rd. W aktach 
rejestrowych 13 SKP wpisanych do rejestru przedsiębiorców zalegały aktualne 
poświadczenia z TDT. Starosta wyjaśnił, że: nie opracowano i nie wdrożono 
formalnych mechanizmów monitorujących aktualność wydawanych poświadczeń 
z TDT. 

(dowód:akta kontroli str. 82-84, 86-90A, 91-96, 672-692, 651-654, 766-769) 

3.5. Wszystkie kontrole wykonane w latach 2013-2016 (I kwartał) poprzedzane 
były zawiadomieniami przedsiębiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia. Nie 
stwierdzono wykonania kontroli z pominięciem obowiązku zawiadomienia 
przedsiębiorcy w sytuacjach, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy 
o SDG. Starosta nie wyjaśnił przyczyn nieprzeprowadzania kontroli doraźnych 
w stacjach. Podał, że kontroli doraźnych nie prowadzono. 

(dowód:akta kontroli str. 674-692, 714-756, 1054-1058) 

3.6. Wykaz czynności kontrolnych dokumentowano w formie protokołów, które we 
wszystkich 27 kontrolach wykonanych w latach 2014-2016103 sporządzano według 
identycznego wzoru. Sprawdzano:  

*spełnienie warunków prowadzenia SKP określonych w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo 
o rd, tj. lokalizację siedziby lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, czy 
w stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji lub czy nie ogłoszono upadłości, 
czy przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (w 
odniesieniu do osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej), czy 
przedsiębiorca posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe i warunki lokalowe 
gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów 
zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań, czy posiada 

                                                      
102 Do dnia 30 marca 2016 r. 

103 Do dnia 24 lutego 2016 r. 
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poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami 
odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących SKP, czy przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych 
diagnostów, 

*wpisy na tablicy informacyjnej, tj.: kopia zaświadczenia wpisu do rejestru, wykaz 
zatrudnionych diagnostów, tabela opłat zgodnie ze stosowwnym rozporządzeniem, 
wykaz czynności kontrolnych i metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu 
podczas badania technicznego,  

*wymagania ogólne dla SKP, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów104 (dalej 
rozporządzenie o wymaganiach w stosunku do SKP) tj. w § 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 
załącznik nr 2 i 3; 

*stanowisko kontrolne i zewnętrzne zgodne z warunkami zawartymi odpowiednio 
w rozdziale 2 i 3 ww. rozporządzenia,  

*wyposażenie pomiarowo-kontrolne zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 rozporządzenia 
w sprawie wymagań w stosunku do SKP, 

*prawidłowość wykonywania badania technicznego z art. 83b ust. 2 pkt 1b ustawy 
Prawo o rd; 

*prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji z art. 83b ust. 2 pkt 1c ustawy 
Prawo o rd; 

Wszystkie kontrole przeprowadzili pracownicy Wydziału Komunikacji w składzie 
Naczelnik i inspektor, na podstawie upoważnień pisemnych wystawianych przez 
Starostę, oddzielnie dla każdej kontroli. Czynności kontrolne poprzedzane były 
zawiadomieniami (doręczanymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o zamiarze 
wszczęcia kontroli w myśl art. 79 ust. 1 ustawy o SDG. Łącznie w latach 2014-
2016105 17 kontroli SKP (tj. 62,9 %) wszczęto po upływie 7 dni od doręczenia 
zawiadomienia o zamiarze wszęcia kontroli w myśl art. 79 ust. 4 ww. ustawy. 
W czasie 27 kontroli SKP w pięciu z nich (tj. 18,5%) sprawdzono prawidłowość 
wykonywania badań technicznych pojazdów, ale tylko w trzech protokołach 
z kontroli106 odnotowano numer rejestracyjny samochodu, który w tym czasie 
poddawany był badaniu technicznemu. W pozostałych dwóch przypadkach 
w punkcie nr 14 protokołu tj. ocena prawidłowości wykonywania badania 
technicznego, zapisano literkę P, tzn. ocena pozytywna, bez podania cech 
indywidualnych pojazdów. W żadnym z protokołów nie opisano przebiegu czynności 
z porównania pomiędzy stanem faktycznym i pożądanym wynikającym z ustawy 
Prawo o rd – art. 83b ust. 2 oraz z rozporządzenia o wymaganiach w stosunku do 
stacji kontroli pojazdow, jakie wykonywali pracownicy podczas oceny 
poszczególnych wymagań, jakie SKP powinna spełniać. W rubryce zatytułowanej 
ocena – przy każdej badanej pozycji wpisana była litera P we wszystkich 27 
objętych badaniem protokołach. W protokołach nie opisywano kolejnych czynności 
kontrolnych wykonywanych przez pracowników Starostwa. Nie zamieszczano 
opisów ustalonego stanu faktycznego. Do protokołów załączano na ogół wydruki 
z rejestru badań technicznych pojazdów (dalej rejestr btp) – stan na dzień 
wykonywania czynności kontrolnych i/lub dzień poprzedni. W aktach 27 spraw 
z wykonanych kontroli zgromadzono 16 wyciągów z rejestru btp. Ponadto załączano 

                                                      
104 Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275 

105 Na dzień 24 lutego 2016 r. 

106 W 2016 r. – kontrole w dwóch SKP: nr RLA/014/P, nr RLA/006/P, w 2015 r. – kontrola w SKP nr RLA/008,  
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sporadycznie zaświadczenia o niezaleganiu przedsiębiorców w podatkach 
i w opłacaniu składek ZUS, zaświadczenia o niekaralności uzyskane z Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz oświadczenia o niepodleganiu likwidacji ani upadłości, przy 
czym NIK zwraca uwagę, iż oświadczenia te nie zostały złożone pod rygorem 
odpowiedzialności za fałszywe zeznania, do czego obliguje przepis art. 75, § 2 Kpa. 

(dowód:akta kontroli str.672-700, 714-756, 761-765, 874-877) 

3.7. Pierwsza kontrola przedsiębiorców prowadzących SKP przeprowadzona 
została u sześciu na siedem podmiotów wpisanych w latach 2013-2016 do rejestru 
przedsiębiorców, co zostało opisane w punkcie 3.2 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Zarówo podczas pierwszej jak i drugiej kontroli od daty 
zaewidencjonowania SKP w rejestrze przedsiębiorców sprawdzano m. in. spełnienie 
warunków z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o rd. Przebieg czynności kontrolnych oraz 
ich wynik dokumentowano za każdym razem w protokołach kontroli, według 
schematu opisanego w punkcie 3.6. Zarówno podczas pierwszej jak i drugiej kontroli 
od zaewidencjonowania przedsiębiorcy w rejestrze ustalono, iż wszystkie podmioty 
spełniały wymagania ustawowe do prowadzenia SKP. Ocena pozytywna w każdym 
przypadku wynikała z pozytywnych ocen cząstkowych zawartych w protokole 
kontroli, który był świadectwem dokumentującym przebieg czynności 
sprawdzających pracowników Starostwa. Do protokołów dołączano wydruk 
z rejestru btp (w pięciu sprawach). Do jednego protokołu (druga kontrola od wpisu 
do rejestru przedsiębiorców) załączono oświadczenie, że w stosunku do 
przedsiębiorstwa nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono w stosunku do niego 
upadłości107. Nie pobierano innych dokumentów dla zweryfikowania spełniania 
stosownych wymagań przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru SKP. 

(dowód:akta kontroli str. 694-700, 874-877) 

3.8. Poza sprawdzeniem posiadania przez przedsiębiorcę ważnego 
poświadczenia TDT, czynności kontrolne Starosty obejmowały sprawdzenie 
spełniania wymogów w zakresie wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz 
warunków lokalowych (punkt 1, ppkt 4 w ramach warunków z art. 83 ust. 3 ustawy 
Prawo o rd, w protokole kontroli). Zapisy zawarte we wszystkich objętych badaniem 
protokołach z lat 2014-2016 są ogólne i nie pozwalają na stwierdzenie czy 
czynności kontrolne pracowników Starostwa obejmowały sprawdzenie całości 
zagadnień dotyczących wymagań ogólnych dla SKP, stanowiska kontrolnego (w tym 
wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz technologicznego), a także stanowiska 
zewnętrznego. W protokołach nie zawarto udokumentowania katalogu czynności 
związanych z przebiegiem postępowań sprawdzających wobec SKP zgodnie 
z rozporządzeniem o wymaganiach w stosunku do SKP. Ustalono, iż w Starostwie 
nie wprowadzono i nie stosowano wewnętrznych procedur określających sposobu 
postępowania, podczas wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych. 

(dowód:akta kontroli str.673A, 718-722, 725-729, 732-736, 743-747,752-756, 761-
765, 1114-1115) 

3.9 Na podstawie wpisów w rejestrze można wnioskować, że dwie podstawowe SKP 
wykonywały badania w rozszerzonym zakresie, tj.: RLA/005/P - zakres ABT/c 
i RLA/006/P - zakres AB/cdef. Przedsiębiorcy prowadzący ww. SKP uzyskali przed 1 
stycznia 2016 r. decyzje z TDT uprawniające do wykonywania badań pojazdów 
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a i i b ustawy Prawo o rd. tj. do wykonywania 
okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych oraz dodatkowych 

                                                      
107 Kontrolowany podmiot RLA/010/P, protokoł z dnia 16 września 2014 r. 
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badań technicznych w odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t z zastrzeżeniem pojazdów wymienionych w art. 83 ust. 1a 
w. ustawy. Przedsiębiorcy prowadzący ww. SKP przedłożyli do Starosty decyzje 
z TDT uprawniające je do wykonywania badań w wyżej opisanym zakresie. 
Zakończenie prowadzenia badań przez SKP o nr RLA/006/P w rozszerzonym 
zakresie (tj. AB/cdef) związane było z modernizacją stacji i zaprzestaniem 
wykonywania badań technicznych pojazdów na czas remontu. Przedsiębiorca 
poinformował Starostę, że wznowi działalność po uzyskaniu od Dyrektora TDT 
poświadczenia. Decyzję z TDT w tym zakresie przedsiębiorca uzyskał 24 kwietnia 
2014 r. SKP nr RLA/005/P uzyskała decyzję z TDT uprawniającą do wykonywania 
badań pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a i i b ustawy Prawo o rd 5 stycznia 
2011 r. W kontroli ustalono, że wszystkie SKP z terenu powiatu łańcuckiego 
posiadają aktualne poświadczenia z TDT, w tym uprawniające stacje podstawowe 
do wykonywania badań od 1 stycznia 2016 r. Starosta wyjaśnił m. in.: że corocznie 
prowadzi kontrole SKP podczas których sprawdza aktualność poświadczeń z TDT. 
NIK stwierdziła, że w 2015 r. organ nie przeprowadził kontroli w czterech stacjach, 
pomimo ich zaplanowania w rocznym planie kontroli. 

(dowód:akta kontroli str. 29-32, 87-88, 141-143, 152-154, 160-166, 196, 201, 273-
280A, 672-692, 1067-1069) 

3.10 – 3.11. W każdym z 27 zbadanych protokołów w latach 2014-2016 jest zapis 
o ocenie prawidłowości wymaganej dokumentacji zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. c 
– punkt 15 protokołu. We wszystkich zbadanych protokołach czynność ta została 
oceniona jako pozytywna. Wykonanie tych czynności, ich przebieg (co szczegółowo 
opisano w rozporządzeniu z 2015 r. o badaniach technicznych pojazdów) nie 
zostało opisane w protokołach z kontroli SKP. W aktach spraw poszczególnych 
kontroli brak jest także dowodów, które potwierdzałyby wykonanie tych czynności, 
jak np. wyniki oględzin rejestru, czy też kopie dokumentów. NIK zauważa brak 
w dokumentacji kontrolnej jakichkolwiek zapisów dotyczących doboru wielkości 
próby dokumentów do badań i wielkości próby w % przyjmowanej do badań 
dokumentacji oraz liczby zbadanych pozycji (wpisów). Starosta wyjaśnił, że: 
dotychczas nie została opracowana formalna procedura określająca szczegółowo 
sposób postępowania w przypadkach wpisu i prowadzenia rejestru, nadawania 
uprawnień diagnostom oraz planowania i wykonywania czynności kontrolnych 
w SKP oraz sposobu ich dokumentowania, działań pokontrolnych, w tym zakresie 
wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności oraz cofnięcia uprawnień 
diagnoście, a także postępowania z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi. 
Podczas kontroli SKP analizowano zapis ewidencji i wybranych wyrywkowo około 
20 dni z prowadzonej działalności przez SKP. Od roku 2013 w ramach wdrożonej 
Normy ISO 9001 została opracowana karta procesu realizacji spraw z zakresu skp 
i diagnostów oraz związane z nią karty usług. Starosta wyjaśnił, że w ramach 
sprawowanego nadzoru nad SKP występował do nadzorowanych SKP o przesyłanie 
rejestrów badań technicznych (w każdej SKP prowadzone są elektroniczne rejestry 
badań technicznych). Nie miało to charakteru cyklicznego. W wyjaśnieniach 
Starosta, nie podał czy prowadzone były w związku z tym analizy danych zawartych 
w tych rejestrach.  

(dowód:akta kontroli str. 618-622, 655-657, 672-673B) 

3.12. W każdym protokole kontroli jest zapis o ocenie prawidłowości wykonywania 
badania technicznego zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b – punkt 14 protokołu. 
W trakcie 27 kontroli SKP w pięciu protokołach z kontroli odnotowano badanie 
techniczne pojazdu na danej SKP w trakcie czynności wykonywanych przez 
pracowników Starostwa, dotyczyło to następujących SKP:  
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*w 2014 r. na dwóch stacjach oceniono badanie techniczne pojazdu, tj.: RLA/011/P- 
nie odnotowano cech identyfikacyjnych pojazdu, RLA/006/P (wpisano numer 
rejestracyjny pojazdu),  

*w 2015 r. – na jednej stacji oceniono badanie techniczne tj. RLA/008 (wpisano 
numer rejestracyjny pojazdu), 

*w 2016 r. – na dwóch stacjach oceniono badanie techniczne pojazdu, tj.: 
RLA/014/P (wpisano numer rejestracyjny pojazdu) i RLA/011/P (nie odnotowano 
cech badanego pojazdu). 
W przypadku oceny prawidłowości badania technicznego pojazdu w protokołach 
zawarto wynik oceny poprzez wpisanie, we wszystkich przypadkach obecności aut 
w SKP– literki P w pozycji 14 protokołu. W pozostałych przypadkach poprzestawano 
na odnotowaniu braku pojazdów w dniu kontroli. W pięciu protokołach, w których 
odnotowano fakt badania technicznego nie wykazano przebiegu i opisu czynności 
kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdu podczas 
przeprowadzania badania. Tylko w trzech protokołach odnotowano numery 
rejestracyjne pojazdów poddanych w tym dniu badaniu technicznemu. NIK 
podkreśla, że na podstawie zapisów w protokołach kontroli SKP nie można 
stwierdzić na ile czynności kontrolne Starosty obejmowały wszystkie zagadnienia 
określone w przepisach108 i pozwalały na właściwą ocenę prawidłowości 
wykonywania przez diagnostów badań technicznych pojazdów. W Starostwie nie 
opracowano i nie wprowadzono wewnętrznych procedur określających sposoby 
postępowania przy realizacji czynności kontrolnych w SKP w tym oceny 
prawidłowości badania technicznego pojazdu przez diagnostę. Pracownicy 
upoważnieni do realizowania kontroli nie mieli wykształcenia technicznego, 
o specjalności samochodowej. Kontrolerowi nie przedłożono dokumentacji, z której 
wynikałoby, iż pracownicy prowadzący kontrole SKP przeszli niezbędne 
przygotowanie do prawidłowej oceny poprawności wykonania każdego rodzaju 
badania przewidzianego dla poszczególnych rodzajów pojazdów. TDT nie 
przeprowadzało kontroli SKP w latach 2014-2016. 

(dowód:akta kontroli str. 618-623, 672-692, 695-700, 718-722, 725-729, 732-736, 
743-747, 752-756, 761-769, 952, 959-983, 995-996, 1054-1058 ) 

W badanym okresie w 13 SKP wykonano łącznie 74.236 badań technicznych 
pojazdów, z tego 93 z wynikiem negatywnym, tj. 0,12% ogółu badań. Badań 
z wynikiem negatywnym nie było w ogóle w SKP o nr RLA/006/P i RLA/007, 
a w 2014 r. w SKP o nr RLA/010/P i RLA/014/P. Brak lub niewielki odsetek badań 
z wynikiem negatywnym nie stanowiły podstawy do podjęcia dodatkowych 
czynności kontrolnych w SKP przez przedstawicieli Starosty. 

(dowód:akta kontroli str. 884-886) 

3.13-3.15 W toku kontroli przeprowadzone zostały przy udziale specjalisty z TDT 
oględziny przebiegu czynności kontrolnych przedstawiciela Starosty w trzech SKP 
stanowiących ustawowe narzędzie nadzoru tego organu nad stacjami. Oględzinami 
objęto RLA/004/P, RLA/005/P i RLA/006/P. Stacje do kontroli wytypowano kierując 
się wynikami badań dokumentacji zgromadzonej w Starostwie, w tym protokołów, 
niesprawdzenia prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz 
krótkim czasem kontroli. Tematyka oględzin obejmowała trzy podstawowe obszary 
ujęte w art. 83 ust. 3 i 4, art. 83a ust. 4 i 5 oraz art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
o rd, w tym w szczególności: spełnianie przez SKP (i przez przedsiębiorcę) 

                                                      
108 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 badaniach (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 776 ze zm.) - §2-4 i załączniki 1 i 2 
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wymagań określonych w art. 83 ust. 3, wykonywanie badań technicznych pojazdów 
oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. W toku oględzin ustalono: 

*sprawdzanie przez przedstawiciela Starosty w stosunku do przedsiębiorcy 
prowadzącego SKP: posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 
RP, nie podleganie likwidacji lub ogłoszenie likwidacji, niekaralności, posiadanie 
wyposażenia kontrolno-pomiarowego i lokalowego odpowiedniego do zakresu 
badań, posiadanie aktualnego poświadczenia z TDT i zatrudnianie uprawnionych 
diagnostów, 

*sprawdzanie przez przedstawiciela Starosty wymagań ogólnych dla SKP 
z rozdziału 1 rozporządzenia o wymaganiach w stosunku do SKP tj. m. in.: 
oznakowanie, dojazd, wjazd i wyjazd z SKP – odpowiednio § 1 i 6, posiadanie co 
najmniej jednego stanowiska kontrolnego-§ 2, możliwość zaparkowania pojazdów-§ 
5, wyposażenie pomiarowo-kontrolne--§ 4, posiadanie imiennych identyfikatorów 
przez diagnostów - § 7, zaopatrzenie SKP w instrukcje obsługi, kryteria oceny 
badanych pojazdów, przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków 
technicznych i badań technicznych pojazdów, zgodnie z zakresem 
przeprowadzanych przez daną stację badań, według wykazu określonego 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zabezpieczenie pieczątek i dokumentów - § 8 
ww. rozporządzenia, 

*sprawdzanie wymagań w stosunku do stanowiska kontrolnego, o którym mowa 
w rozdziale 2 ww. rozporządzenia dokonano na podstawie protokołu z oględzin 
i badania SKP nr TDT-30/157/14. Nie dokonywano pomiarów poszczególnych 
elementów stanowiska kontrolnego, 

*sprawdzanie w SKP nr RLA/004/P i RLA/006/P stanowiska zewnętrznego do 
badania pojazdów pierwotnie przystosowanych do ruchu lewostronnego i do 
pomiaru hałasu, 
*przesyłanie do CEPiK informacji o wykonanych badaniach, 

W toku oględzin ustalono sprawdzenie przez przedstawiciela Starosty przebiegu 
czynności badania technicznego pojazdu przez diagnostę, o którym mowa 
w rozporządzeniu 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 badaniach109 (dalej 
rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań technicznych) (we wszystkich 
trzech stacjach podczas oględzin obecne były pojazdy110), tj.: identyfikacja pojazdu, 
prawidłowość działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu (m. in. 
mocowanie siedzeń i pasów (w RLA/005/P i RLA/006/P), mocowanie kół i badanie 
ciśnienia powietrza w ogumieniu, indeks nośności i prędkości (w RLA/005/P 
i RLA/006/P), pomiar zadymienia przez złącze EOBD111, badanie pojazdu na linii 
diagnostycznej, sprawdzenie działania świateł zewnętrznych (ich ustawienie 
i światłość), sygnalizacji, działanie hamulców, działanie układu kierowniczego w tym 
mocowanie kół jezdnych i zawieszenie, działanie sygnalizacji dźwiękowej, stan 
przewodów hydraulicznych) odpowiednio § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Pojazdy 
w dwóch SKP tj. RLA/004/P i RLA/006/P uzyskały wynik negatywny z badania, 
odpowiednio z powodu: wykraczania zbieżności poza dopuszczalne granice dla 
danego typu pojazdu (Toyota Yaris) i zbyt niskiej skuteczności hamowania oraz 
usterki gniazda haka (Opel Vivaro). NIK zauważa, że w SKP nr RLA/004/P odsetek 
badań z wynikiem negatywnym w 2014 r. wynosił 0,045%, a w 2015 r. – 0,052%, 

                                                      
109 Dz. U. z 2015 r., nr 776 ze zm. 

110 W SKP nr RLA/004/P – Toyota yaris sporowadzona z zagranicy nie posiadajaca rejestracji, w SKP nr RLA/005/P – Volvo 
V50 nr RLE 21516, SKP nr RLA/006/P – Opel Vivaro nr rej. RLA/91/RP 

111 EOBD-system diagnostyki pokładowej 
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natomiast w SKP nr RLA/006/P wszystkie badania pojazdów zakończyły się 
wynikiem pozytywnym w tych latach. 

(dowód:akta kontroli str. 674-692, 1070-1113) 

3.16. W latach 2014-2016 (I kwartał) podczas kontroli prowadzonych w SKP przez 
Starostę w jednej z nich112stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku ważnej 
legalizacji analizatora spalin – uwaga została odnotowana w protokole z tej kontroli. 

(dowód:akta kontroli str. 674-692, 713, 748-760) 
3.17 W 2016 r.podczas kontroli SKP nr RLA/012/P w dniu 22 stycznia 2016 r. 
realizując badanie pod kątem wyposażenia pomiarowo-kontrolnego (punkt 13 
protokołu kontroli) stwierdzono brak ważnej legalizacji analizatora spalin. 
W protokole zapisano zalecenie polegające na wstrzymaniu wykonywania badań 
technicznych bez podania daty granicznej czy też warunków na jakich może 
nastąpić wznowienie działalności SKP. Przedsiębiorca prowadzący ww. SKP 
wyjaśnił113 pisemnie zaistniałą sytuację i załączył dokumenty świadczące o ważnej 
legalizacji analizatora zastępczego, który posiadał na wyposażeniu w dniu kontroli, 
a którego nie przedłożył pracownik tej SKP w jej trakcie. W wyniku kontroli SKP 
w latach 2014-2016 Starosta nie stwierdził rażącego naruszenia warunków 
wykonywania działalności w zakresie prowadzenia SKP, oraz złożenia przez 
przedsiębiorcę oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym. W związku z tym 
nie było przypadków niezwłocznego wydania przez Starostę zakazu prowadzenia 
działalności oraz skreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Skutkiem braku stwierdzania 
stanów nieprawidłowych w prowadzeniu SKP nie monitorowano sposobu realizacji 
oraz terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych i w konsekwencji nie 
podejmowano działań określonych w art. 83b ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy Prawo o rd. 

(dowód:akta kontroli str. 748-760) 
3.18 W latach 2014-2016 przedsiębiorcy prowadzący SKP nie występowali 
z wnioskami o zawieszenie działalności, ponadto nie stwierdzono przypadków 
niespełnienia przez przedsiębiorców prowadzących SKP któregokolwiek z wymagań 
określonych w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o rd w ramach kontroli Starosty. 
W okresie objętym kontrolą trzy podmioty zakończyły działalność związaną 
z prowadzeniem SKP, tj. ARRIVA Sp. z o. o. z dniem 1 marca 2014 r. zaprzestała 
prowadzenia SKP nr RLA/003 – zwróciła pieczątki identyfikacyjne trzech diagnostów 
i pieczęć firmową, Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS Sp. z o. o. Wola Dalsza 
369 – z dniem 1 września 2015 r. zaprzestała prowadzenia SKP nr RLA/002 – 
zwróciła pieczęć firmową stacji, Auto Centrum Sp. z o. o., z dniem 23 września 2014 
r. wystosowała pismo o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców SKP nr RLA/007 w 
związku z zakończeniem działalności, ale nie zwróciła ani pieczęci firmowej ani 
diagnostów. W pismach przewodnich zamieszczono wzory zwracanych pieczątek114. 
Nie stwierdzono przekazywania Staroście rejestrów btp tych podmiotów, które 
zakończyły prowadzenie SKP.  

(dowód:akta kontroli str. 148-151, 623A, 672-673B, 770-773) 
3.19 W latach 2014-2016 do Starostwa nie wpływały skargi dotyczące prowadzenia 
badań przez SKP/diagnostów niespełniające wymagań lub nieprawidłowości 
dotyczące wydawania przez diagnostów zaświadczeń o badaniach. 

(dowód:akta kontroli str.  705-709) 

                                                      
112 SKP nr RLA/012/P – kontrola dnia 22 stycznia 2016 r. 

113 W dniu 3 lutego 2016 r. 

114 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. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W 2015 r. kontrole przeprowadzono w dziewięciu SKP115, pomimo, że w planie 
kontroli uwzględniono wszystkie 13 jednostek, które wpisane były do rejestru 
przedsiębiorców i działały w powiecie łańcuckim. Kontrolą nie objęto czterech SKP, 
tj. RLA/012/P, RLA/013/P, RLA/014/P, RLA/011/P. Opóźnienia liczone w miesiącach 
pomiędzy kontrolami w SKP o nr RLA/009 i RLA/010/P pomiędzy rokiem 2014 
i 2015 wynosiły 15 miesięcy (zawiadomienie o kontroli przedsiębiorcy odebrali 
w grudniu 2015 r.), natomiast dla SKP niekontrolowanych w 2015 r. w ogóle – 
odstępy między kontrolami wykonanymi w 2014 r. i 2016 r. wynosiły 14 miesięcy. 
Stacje te zostały skontrolowane na początku 2016 r116. Zgodnie z przesłanką 
zawartą w art. 83b ust. 1 i 2 ustawy Prawo o rd nadzór nad SKP sprawuje starosta 
i w ramach wykonywanego nadzoru co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę 
SKP w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3, 
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prawidłowości 
prowadzenia wymaganej dokumentacji. Zaniechanie kontroli SKP w 2015 r. 
stanowiło naruszenie przepisu art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o rd oraz zasady 
rzetelności postępowania, gdyż działalność kontrolowanej jednostki była niezgodna 
z obowiązującym ww . przepisem prawa, a osoby odpowiedzialne za sprawowanie 
nadzoru w imieniu Starosty nad SKP nie wykonywały swoich obowiązków z należytą 
starannością i we właściwym czasie. Rezultatem zaniechania kontroli (a także ich 
przeprowadzania w przedziałach czasowych dłuższych niż 12 miesięcy) było 
niezapewnienie przez Starostę wpływu informacji o tym, czy wpisani do rejestru 
przedsiębiorcy utrzymują nadal warunki do wpisu i czy diagności prawidłowo 
wykonują badania. W wyjaśnieniu Starosta podał, że: z powodów organizacyjnych 
nie udało się przeprowadzić wszystkich 13 zaplanowanych na 2015 r. kontroli 
i zostały one wykonane na początku 2016 r. 

(dowód:akta kontroli str. 674-692, 766-769, 1067-1069) 

2. W 22 kontrolach SKP przeprowadzonych przez przedstawicieli Starosty ze 
wszystkich 27 (tj. 81,4%) w latach 2014-2016 (I kwartał) nie dokonano kontroli 
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów przez diagnostów. 
Organ nie przeprowadził kontroli w ww. zakresie w następujących stacjach: 
*w 2014 r. – RLA/014/P, RLA/013/P, RLA/012/P, RLA/010/P, RLA/009, RLA/007, 
RLA/004/P, RLA/005/P, RLA/002, RLA/001, RLA/008, RLA/003 
*w 2015 R. – RLA/010/P, RLA/009, RLA/007, RLA/005/P, RLA/006/P, RLA/004/P, 
RLA/002, RLA/001, 
*w 2016 r. – RLA/012/P, RLA/013/P, 
W 22 protokołach w punkcie 14 dokumentu tj. ocena prawidłowości wykonywania 
badania technicznego zapisano brak - co wskazuje na niesprawdzenie 
prawidłowości badań technicznych pojazdów wykonywanych przez diagnostów. 
Działanie takie było niezgodne z przepisem art. 83 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo o rd, 
który obliguje starostę, w ramach sprawowanego nadzoru nad SKP, do 
wykonywania co najmniej raz w roku kontroli w trzech zakresach, w tym także 
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. W ocenie NIK 
pominięcie obowiązku kontrolowania SKP wynikającego z lit. b ww. przepisu stanowi 
realizację obowiązku ustawowego nałożonego na starostę, w niepełnym zakresie. 
Nie dokonując oceny poprawności badań technicznych w SKP Starosta pozbawił się 
możliwości zdobycia wiedzy na temat rzetelności pracy diagnostów oraz stopnia 
spełniania wymaganych standardów technicznych przez dopuszczane do ruchu 

                                                      
115 RLA/010/P, RLA/009, RLA/007, RLA/005/P, RLA/006/P, RLA/004, RLA/002, RLA/001, RLA/008 

116 Dnia 22 stycznia 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pojazdy. Zdaniem NIK jest to szczególnie niepokojące zjawisko, gdyż zaniechanie 
kontroli w tym zakresie lub pobieżne jej wykonanie bezpośrednio wpływa na 
dopuszczenie do ruchu pojazdów o złym stanie technicznym. NIK zauważa, że 
kontrolujący nie wykorzystali innych narzędzi takich jak kontrole doraźne na rzecz 
realizacji obowiązku polegającego na wykonaniu kontroli w SKP w zakresie 
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Starosta wyjaśnił, że: 
podczas kontroli SKP, nie zawsze był obecny pojazd, stąd w przypadku jego braku 
czynności kontrolne ograniczały się do sprawdzenia ewidencji. 

(dowód:akta kontroli str. 651-654, 672-692, 695-699, 718-722, 725-729, 
732-736, 743-747, 752-756, 766-768) 

3. Dokumentacja z przeprowadzonych przez Starostę kontroli nie pozwalała na 
stwierdzenie, że czynności kontrolne faktycznie zostały przeprowadzone, a ich 
przebieg obejmował pełny, wymagany prawem117 zakres. Kontrole SKP prowadzone 
były w sposób budzący zastrzeżenia, co do rzetelności wykonanych badań, o czym 
świadczy brak udokumentowania w protokołach sprawdzenia spełnienia wymagań, 
o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt pkt-y 1-6 ustawy Prawo o rd. Oprócz 
odnotowania w poszczególnych pozycjach protokołu kontroli litery P nie było innych 
zapisów w tej sprawie. Protokoły ze wszystkich kontroli nie zawierały danych 
odnośnie np. wyposażenia kontrolno-pomiarowego poszczególnych SKP, ważności 
świadectw legalizacyjnych, prowadzenia kart kontroli eksploatacyjnej wyposażenia 
kontrolno-pomiarowego, instrukcji obsługi urządzeń i przyrządów, stanu 
zabezpieczenia pieczątek i dokumentów, posiadania identyfikatorów przez 
diagnostów, czy badania wykonują co najmniej dwaj zatrudnieni diagności, czy 
rejestr badań pojazdów jest prowadzony w formie elektronicznej, czy prawidłowo 
wyliczano termin następnego badania technicznego pojazdu, czy wpisy 
w dokumentacji są potwierdzane pieczątką stacji i diagnosty, czy opłaty za badania 
są pobierane w prawidłowej wysokości. W latach 2014-2016 spośród 27 protokołów 
objętych kontrolą w 23 z nich (tj. 85%) nie było dowodów o niepodleganiu likwidacji 
i postępowaniu upadłościowemu, a w 24 (tj. 88,8%) – nie było dokumentów 
świadczących o nie skazaniu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom. Protokół był jedynym 
dokumentem na okoliczność wykonywania czynności nadzorczych przez Starostę 
nad SKP. Powinien on spełniać minimalne wymogi stawiane każdemu protokołowi 
kontroli. Te minimalne wymogi to: opis stanu wymaganego oraz stanu rzeczywistego 
ustalonego podczas kontroli, opis stwierdzonych odstępstw stanu rzeczywistego od 
stanu wymaganego i ustalonych przyczyn tych odstępstw, wskazanie czy i jakie 
działania w związku ze stwierdzonymi odstępstwami powinien podjąć podmiot 
kontrolowany w celu doprowadzenia stanu rzeczywistego do stanu wymaganego. 
Ponadto zastrzeżenia w zakresie rzetelności budzi wykonywanie więcej niż jednej 
kontroli jednego dnia, co czyni je niewiarygodnymi, bo przeprowadzonymi pobieżnie, 
i tak: w 2014 w dniu 13 listopada 2014 r. przedstawiciele Starosty skontrolowali 
cztery SKP o nr RLA/014/P, RLA/013/P, RLA/012/P o RLA/011/P, w 2015 r. – w 
dniu 28 maja 2015 r. skontrolowano cztery SKP o nr: RLA/007, RLA/005/P, 
RLA/006/P i RLA/004/P, w dniu 22 stycznia 2016 r. skontrolowano cztery SKP o nr: 
RLA/011/P, RLA/012/P, RLA/013/P, RLA/014/P. Ponadto w 2014 r. wykonano trzy 

                                                      
117 Ustawa o ruchu drogowym, rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006, Nr 40, poz. 
275), 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 badaniach, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem 
stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 ze zm.). 
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kontrole w rodzaju dwie stacje skontrolowane w jednym dniu118, a w 2015119 – 
wykonano jedną „podwójną” kontrolę. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że: nie ma sposobów opracowanych 
przez ministra właściwego do spraw transportu, odnośnie kontroli na skp. Ten 
protokół stosowany przez Starostwo był sporządzony na podstawie protokołów 
z TDT i w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym i stosowne rozporządzenie 
wykonawcze. Protokół posiada hasłowo określone warunki, jest wymieniona 
podstawa prawna i można się na tej podstawie szczegółowo odnieść do aktu 
prawnego. Przy kontroli nie braliśmy dowodów z ewidencji, bo ewidencja zawiera 
wszystkie informacje i niczego nie drukowaliśmy do celów dowodowych. Starosta 
wyjaśnił m. in., że: (…) nie ma przepisów określających jednoznacznie w jaki sposób 
powinna być przeprowadzona i dokumentowana kontrola prowadzona przez 
organ.Dodał, że podczas kontroli kierowano się zasadą wynikająca z art. 220 Kpa. 

NIK zwraca uwagę, iż celem kontroli powinno być sprawdzenie w sposób 
udokumentowany spełniania przez stacje wymagań określonych w art. 83 ust. 3 
ustawy Prawo o rd. 

(dowód:akta kontroli str. 674-692, 718-722, 725-729, 732-736, 743-747, 752-756, 
1054-1058, 1114-1124) 

4. W 2016 r. podczas kontroli SKP nr RLA/012/P w dniu 22 stycznia. realizując 
badanie pod kątem wyposażenia pomiarowo-kontrolnego (punkt 13 protokołu) 
stwierdzono brak ważnej legalizacji analizatora spalin. W protokole zapisano 
zalecenia polegające na wstrzymaniu wykonywania badań technicznych, ale nie 
wyznaczono terminu usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP do czego zobowiązuje art. 83b ust. 2 pkt 
2 ustawy Prawo o rd. Starosta wyjaśnił, że: nie wyznaczono terminu dniowego 
traktując go jako termin niezwłoczny. W opinii NIK niewyznaczenie terminu 
wykonania zaleceń pokontrolnych pozbawia Starostę możliwości wydawania decyzji 
o ewentualnym zakazie wykonywania badań przez SKP i wszczęcia procedury 
w sprawie wykreślenia SKP z rejestru przedsiębiorców.  

(dowód:akta kontroli str. 672-673B, 748-760,) 

5. Wadliwie wystawiano upoważnienia do kontroli SKP, gdyż nie spełniały 
wszystkich wymogów określonych przepisem art. 79a ust. 6 ustawy o SDG, tj.: nie 
umieszczano numeru legitymacji służbowej – pkt 4 ww. przepisu, pouczenia 
o prawach i obowiązkach kontrolowanego – pkt 9 ww. przepisu, za podstawę 
przeprowadzenia kontroli przywoływano przepis art. 83 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o rd 
odnoszący się odpowiednio do uiszczania opłat za przeprowadzanie badania 
technicznego i opłaty ewidencyjnej oraz uzyskania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców, a nie stanowiły podstawy do wszczynania kontroli. W aktach spraw 
z kontroli nie było także potwierdzenia doręczenia upoważnień do czego obliguje art. 
79 ust. 1 ustawy o SDG. Starosta wyjaśnił, że: uchybienia te wynikały 
z niedopatrzenia, a upoważnienia przedkładano kontrolowanym w dniu rozpoczęcia 
czynności przez pracowników Starostwa. 

(dowód:akta kontroli str. 651-654, 715, 724, 731, 742, 748, 984-985) 

6. W latach 2014-2016 14 kontroli rozpoczęto przed upływem siedmiu dni od 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli tj. (w 2014 r. – pięć kontroli, w 2015 r. 
– sześć kontroli, w 2016 r. – trzy i jedną w 2016 r. wszczęto po upływie 30 dni od 

                                                      
118 16 września 2014 r. kontrola w SKP nr RLA/010/P i RLA/009/P, 30 maja 2014 r. kontrola w RLA/007 i RLA/006/P, 25 marca 
2014 r. kontrola w RLA/001 i RLA/002,  

119 18 grudnia 2015 r. kontrola w RLA/010/P i RLA/009 
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doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – było to niezgodne 
z przepisami art. 79 ust. 4 ustawy SDG. Starosta wyjaśnił, że:kontrole przed 
upływem siedmiodniowego okresu od przekazania zawiadomienia o kontroli 
przeprowadzane były zawsze za zgodą przedsiębiorcy, który nie wyraził zastrzeżeń 
w protokole kontroli. Przesunięcie kontroli o 30 dni wynikło z braków kadrowych 
i niemożliwości jej wykonania w terminie. 

NIK zauważa, że w aktach spraw kontroli SKP nie było załączonej pisemnej zgody 
przedsiębiorcy co do rozpoczęcia czynności kontrolnych przed upływem siedmiu dni 
od zawiadomienia o wszczęciu 

(dowód:akta kontroli str. 766-769, 674-692) 

7. W latach 2014-2016 (I kwartał) we wszystkich zawiadomieniach o wszczęciu 
kontroli umieszczano konkretną datę planowanego rozpoczęcia i zakończenia 
czynności kontrolnych. Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy o SDG zawiadomienie 
o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera pięć elementów, wśród których nie zawarto 
obowiązku informowania o planowanej dacie rozpoczęcia czynności kontrolnych. 
Zawiadamianie podmiotu kontrolowanego o dokładnym terminie kontroli jest 
sprzeczne z przywołanym wyżej przepisem, a ponadto zdaniem NIK może 
powodować „przygotowywanie” się podmiotów kontrolowanych w nieodpowiedni 
sposób skutkujący brakiem pojazdów w SKP w dniu kontroli Starosty (co 
stwierdzono analizując wyniki kontroli z lat 2014-2016 I kwartał). Stąd jedynie 
w pięciu protokołach z kontroli odnotowano ocenę prawidłowości wykonywania 
badania technicznego pojazdu w kontrolowanym okresie. Naczelnik wyjaśnił, że: 
wydawało mi się że jest to dobra praktyka, ze względów organizacyjnych pracy 
u przedsiębiorców prowadzących SKP. Uważam, że wpisanie konkretnej daty 
rozpoczęcia czynności kontrolnych w stacji kontroli pojazdów nie będzie wpływać na 
wypaczenie nadzoru Starosty nad SKP. Starosta wyjaśnił, że: wspomniany przepis 
o SDG wskazuje obligatoryjne elementy zawiadomienia, a organ może je 
rozszerzyć. Jednak, jak wykazała kontrola NIK, mogło to mieć wpływ na wyniki 
przeprowadzanej kontroli w SKP, dlatego też nakazałem zmianę postępowania 
w tym zakresie. 

(dowód:akta kontroli str. 714, 723, 730, 739, 749, 930-933, 1123)  
8. Starosta nie wyegzekwował od trzech przedsiębiorców prowadzących SKP – 
z chwilą wykreślenia ich z rejestru – rejestrów btp oraz pieczątek imiennych 
zatrudnianych diagnostów tj. [...]120. Ponadto nie wyegzekwowano od: [...]121 
pieczęci diagnostów (zarówno identyfikacyjnych jak i imiennych), [...]122 nie dokonała 
zwrotu żadnych pieczątek. Starosta w ramach sprawowanego nadzoru nie podjął 
działań w celu wyegzekwowania zarówno rejestrów btp, jak i pieczątek, pomimo, że 
stacje te zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania 
badań technicznych obowiązane były przekazać Staroście zarówno rejestry btp, jak 
i pieczątki. Starosta wyjaśnił, że: w przypadku wykreślenia SKP lub zmiany 
prowadzącego nie egzekwował zwrotu pieczątek i rejestru btp, ponieważ przepisy 
nie nakładają takiego obowiązku.  
NIK zauważa, że brak działań organu w tym zakresie, a przede wszystkim 
niewywiązanie się przedsiębiorców z obowiązku zdania pieczęci skutkował 
nieprzejęciem ich przez Starostę i co się z tym wiąże pozostawieniem ich 
w dyspozycji tych osób/przedsiębiorców. 

                                                      
120 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. 

121 j.w. 

122 j.w. 
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(dowód: akta kontroli str. 148-151, 623A, 672-673B, 770-773) 
9. W toku oględzin czynności kontrolnych Naczelnika Wydziału Komunikacji 
reprezentującego Starostę (dokonywanych przy udziale specjalisty z TDT), 
przeprowadzającego kontrolę w trzech SKP ustalono następujące nieprawidłowości:  
*w kontrolowanych SKP Naczelnik nie zwrócił uwagi na nieaktualny cennik za 
badania techniczne – wywieszony na tablicy ogłoszeń cennik niezgodny był ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 
2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli 
pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów123, oraz 
nieaktualne rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań technicznych - na 
tablicach SKP wywieszone było rozporządzenie z 18 września 2009 r.124 Dz. U. z 
2009 r. Nr 155, poz. 1232, 
*w dwóch SKP Naczelnik nie zakwestionował nieprawidłowego wzoru pieczęci 
stacji, tj. w RLA/004/P – brak było wyrazu podstawowa w jej treści, a w RLA/005/P 
po 1 stycznia 2016 r. na pieczęciach nie powinno umieszać się wyróżnika ABT/c. 
*nie sprawdził prawidłowości działania wentylacji, wyciągu spalin (sprawdził jedynie 
numery seryjne, ale nie włączył urządzeń, aby sprawdzić czy działają), w programie 
komputerowym czy korekty błędnie wystawionych zaświadczeń dokonywane są 
zgodnie z przepisami (Naczelnik wyjaśnił, że wykonał tę czynność, ale brak na tą 
okoliczność zapisów protokole i/lub innej formy udokumentowania), czy 
kontrolowane SKP posiadają wyposażenie do badania szczelności zbiornika lub 
pokrywy wielozaworu zbiornika LPG,  
*nie sprawdził prawidłowości pobierania opłat za badania techniczne i wyznaczania 
przez diagnostów terminu następnego badania (Naczelnik wyjaśnił, że wykonał te 
czynności, jednak brak na tą okoliczność zapisów w protokołach z kontroli i/lub ich 
udokumentowania np. w formie wydruku zrzutu z ekranu z wykonania tej operacji). 
Ponadto podczas badania technicznego pojazdów w SKP nr RLA/005/P 
przedstawiciel Starosty nie sprawdził: 
*identyfikacji indywidualnego wyciągu spalin, prawidłowości działania alarmowego 
czujnika niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, który automatycznie 
uruchamia tryb wentylacji, przystawki do urządzenia do badania hamulców 
motocykli,  
Podczas badania technicznego pojazdów w SKP nr RLA/006/P przedstawiciel 
Starosty nie sprawdził: 
*numeru fabrycznego i roku produkcji urządzenia do pompowania kół, doposażenia 
przyrządu do  pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu w nowe uchwyty 
o rozstawie 20 cali (producent wystawił w 2010 roku dodatkowy dokument), 
działania alarmowego czujnika niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, 
który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji, pominięcia przez diagnostę 
pomiaru ustawienia świateł przeciwmgielnych przednich, nieprawidłowego 
wyposażenia przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa 
i w konsekwencji nieprawidłowego sposobu przeprowadzenia badania złącza 
przyczepa-pojazd w zakresie badania prawidłowości działania świateł cofania 
w gnieździe pojazdu samochodowego oraz używania nieodpowiedniego osprzętu do 
badania złącza 13 PIN (stosowany przez diagnostę element przejścia z gniazda 7 
PIN na 13 PIN nie jest wyposażeniem przewidzianym przez producenta urządzenia, 
ponieważ nie pozwala na sprawdzenie świateł cofania w złączu pojazdu 
samochodowego). 

(dowód:akta kontroli str. 1070-1125) 

                                                      
123 Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poza. 2261 

124 Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1232 
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10. Zarówno w trakcie kontroli SKP RLA/005/P w dniu 4 kwietnia 2016 r. jak 
i w okresie wcześniejszym przedstawiciel Starosty nie wszczął postępowania 
w stosunku do właściciela SKP po dniu 1 stycznia 2016 r. o wykreśleniu z rejestru 
przedsiębiorców z uwagi na brak wymaganych uprawnień przez zatrudnionych 
diagnostów w zakresie wykonywania badań dodatkowych tj. pojazdów skierowanych 
przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają 
specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano wymiany elementów 
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. Zatem mając na uwadze 
aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
listopada 2014 w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów 
dokumentów z tym związanych diagności nie posiadający w/w zakresu uprawnień 
muszą odbyć uzupełniające szkolenie obejmujące V część szkolenia tj. - szkolenie 
specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu a) 
związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, b) 
skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd 
wymagaspecjalistycznego badania, c) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych 
lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 
oraz złożyć egzamin kwalifikacyjny z tego zakresu. W trakcie kontroli organ wszczął 
postępowanie w stosunku do diagnosty ze stacji RLA/005/P, który nieprawidłowo 
przeprowadził badanie techniczne pojazdu w celu cofnięcia mu uprawnień. 
Naczelnik wyjaśnił, m. in., że: (…) odnosząc się do wymienionych wyżej 
nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli SKP przy udziale specjalisty 
z TDT, a polegających na pominięciu sprawdzenia wymienionych czynności 
wynikało to z braku opracowania procedur kontrolnych, a posługując się wyłącznie 
odpowiednimi aktami prawnymi niestety można niektóre zagadnienia pominąć. 
Dodał, że planuje się opracować wytyczne mające charakter np. check listy, którymi 
będzie się posługiwać w czasie kontroli stacji. Procedury umożliwią w sposób 
zorganizowany i uporządkowany sprawdzić funkcjonowanie stacji i pracę 
diagnostów. Naczelnik dodał, że był sam i nie mógł zapewnić dodatkowej osoby do 
kontroli ze względów kadrowych. Podał, że cześć uchybień wynikała z nieuwagi 
spowodowanej stresem związanym z kontrolą wykonywanych czynności. 

(dowód:akta kontroli str. 1070-1083, 1114-1135)  

NIK zauważa, że pomimo zrealizowania przez służby Starosty kontroli SKP w latach 
2014-2015, nie udało się w nich zakwestionować nieaktualnego cennika opłat za 
badania techniczne pojazdów, przepisów prawnych określających wymagania 
dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów, zgodnie 
z zakresem przeprowadzanych przez daną stację według wykazu określonego 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania badań 
technicznych oraz nieprawidłowego wzoru pieczęci na dwóch SKP. Uchybienia 
organu nadzorującego SKP stwierdzone w toku oględzin czynności kontrolnych 
w trzech stacjach, takich jak: prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, prowadzenie dokumentacji z wykonanych badań i zgodność działania 
stacji z wymaganiami ustalonymi w art. 83 ust 3 ustawy Prawo o rd i przepisach 
wykonawczych świadczą o pobieżnym i nierzetelnym prowadzeniu kontroli SKP. 
Brak świadomie stosowanego sposobu postępowania mającego prowadzić do 
osiągnięcia zamierzonego celu kontroli spowodował pomijanie istotnych zagadnień 
podczas kontroli i wprowadzał chaos w czynnościach kontrolnych. W latach 2014-
2016 w 27 kontrolach SKP tylko w jednej stacji stwierdzono brak ważnej legalizacji 
analizatora spalin125, innych nieprawidłowości nie wykazano, a w trzech kontrolach 
przy udziale inspektora TDT – wykazano liczne uchybienia w działalności stacji, a w 
szczególności nierzetelne wykonywanie badań technicznych pojazdów przez 

                                                      
125 Kontrola SKP nr RLA/012/P dnia 22 stycznia 2016 r. 
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diagnostów. NIK podkreśla, że często stosowaną praktyką było wykonywanie po 
kilka kontroli w ciągu jednego dnia (dwie, cztery kontrole w jednym dniu), co z uwagi 
na krótki czas przeznaczony na dokonanie czynności sprawdzających, mógł się 
przełożyć na brak identyfikacji nieprawidłowości, a co za tym idzie nierzetelne 
wykonanie ustawowego zadania. Podczas oględzin czynności kontrolnych 
przedstawiciela Starosty w trzech SKP czas kontroli w każdej z nich wynosił około 4-
5 godzin, a sam proces badania technicznego pojazdu od 1 godziny do 1.45 minut. 
Porównanie to wskazuje na powierzchowność i fragmentaryczność prowadzonych w 
latach 2014-2016 (I kwartał) kontroli SKP przez organ nadzorujący. NIK wskazuje, 
na brak badań technicznych pojazdów z wynikiem negatywnym w SKP: RLA/006, 
RLA/007 oraz RLA/010/P i RLA/014/P (w 2014 r.) i nieliczne przypadki 
w SKP:RLA/001,RLA/004/P, RLA/005/P (po jednym badaniu). Największa liczba 
badań z wynikiem negatywnym została ustalona w SKP RLA/013/P (po 21 badań). 
Dla porównania, w trzech kontrolach SKP przy udziale specjalisty z TDT – w dwóch 
z nich wynik badania pojazdu ustalono jako negatywny. Wskazuje to na nierzetelne 
wykonywanie badań technicznych przez przedsiębiorców.  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie z uwagi na niewypełnienie obowiązku kontrolowania w 2015 r. 
czterech SKP co najmniej raz w roku, kontrolowanie SKP z pominięciem 
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i brak należytego 
dokumentowania przebiegu czynności kontrolnych. 

4. Postępowania dotyczące zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego. 

4.1 – 4.2. 

W latach 2014-2016 do Starostwa wpłynęło łącznie 2431 dowodów rejestracyjnych 
pojazdów (dalej dowody), tj. odpowiednio 1199, 1145, 87126 z powodu ich 
zatrzymania przez uprawnione do tego organy. Dowodów nieodebranych przez 
właścicieli pojazdów w ww latach było odpowiednio: 52, 134 i 87. Wszytkie te 
dowody objęto analizą pod kątem m. in. przyczyn ich zatrzymania, czasu jaki upłynął 
pomiędzy datą ostatniego badania technicznego, a datą zatrzymania, skp na której 
zostało wykonane ostatnie przed zatrzymaniem badanie techniczne pojazdu. 
Ogółem badanie przeprowadzono na zbiorze liczącym 273 zatrzymanych 
i nieodebranych ze Starostwa dowodach rejestracyjnych, tj. 11,3 % wszystkich 
dowodów zatrzymanych w latach objętych kontrolą. Z dokumentacji udostępnionej 
kontrolerowi nie wynikało przeprowadzanie przez służby Starosty analiz przyczyn 
zatrzymania tych dokumentów oraz SKP/diagnostów, które uprzednio 
przeprowadziły badania techniczne tych pojazdów. Nie prowadzono także kontroli 
doraźnych SKP z tego powodu. Analiza wykazała, że głównym powodem 
zatrzymania dowodów było zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności po 
wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne 
konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy. Z tego powodu w latach 2014-2016 
zatrzymano i nieodebrano odpowiednio: 23, 118 i 42 dowodów, przy czym na 
podstawie zapisów w pokwitowaniach wystawianych przez policjantów nie można 
stwierdzić jednoznacznie, czy uszkodzenia pojazdów zostały spowodowane 
wyłącznie ich długoletnią, zazwyczaj, eksploatacją czy wyłącznie kolizją drogową. 
Brak badań technicznych pojazdów był drugim (pod względem ilości zatrzymanych 
dowodów) powodem zatrzymań tych dokumentów, i tak odpowiednio: 27, 43 i 36 
dokumentów zalegało w Starostwie z tej przyczyny w kontrolowanym okresie. 

                                                      
126 Na dzień 4 marca 2016 r. 
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Dowody rejestracyjne zatrzymywano także z innych przyczyn tj. m. in. z powodu: 
wpisu w dowodzie rejestracyjnym, który był niezgodny ze stanem faktycznym, 
pękniętej szyby, reflektorów, braku nalepki na szybie przedniej pojazdu (trzy ostatnie 
przyczyny stanowiły pojedyncze przypadki). Poza tym zatrzymaniu podlegały 
dowody pojazdów, w których dokonano pierwszego wpisu, szczególnie dużo było 
takich dowodów w 2016 r. bo na 87 zatrzymanych dokumentów z tej to przyczyny 
31% stanowiły dowody z pierwszym wpisem. W jednym przypadku w badanym 
zbiorze dowodów z 2016 r. stwierdzono zatrzymanie dowodu z powodu złego stanu 
technicznego pojazdu polegającego na niesprawnym układzie hamulcowym, 
niewłaściwym ogumieniu i niesprawnym sygnale dźwiękowym – pojazd ten został 
zatrzymany dwa miesiące po badaniu technicznym wykonanyn w SKP (SKP z poza 
terenu powiatu łańcuckiego). Analiza dowodów dowiodła, że zatrzymaniu uległo 
łącznie 31 dowodów tych pojazdów, dla których czas od daty wykonania ich 
przeglądu technicznego do dnia zatrzymania tego dokumentu, nie przekroczył 
dwóch miesięcy, z tym, że nie stwierdzono powtarzających się przypadków 
dopuszczenia pojazdów przez te same SKP i diagnostów. Ponadto w całym zbiorze 
nieodebranych dowodów stwierdzono 22 pojazdy (tj. 1%) „względnie nowe” (liczące 
od dwóch do dziewięciu lat od daty wyprodukowania), które zatrzymano z powodu 
ich złego stanu technicznego i braku badań technicznych.  

Zatrzymane przez organy kontroli ruchu drogowego dowody rejestracyjne są 
ewidencjonowane w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, następnie 
dekretowane przez Naczelnika do załatwienia przez konkretnych urzędników, którzy 
dokonują stosownych wpisów w ewidencji CEPIK i papierowej ewidencji Starostwa. 
Zatrzymane i nieodebrane dowody gromadzono wraz z pokwitowaniami 
otrzymanymi od organów kontroli ruchu drogowego w oddzielnych teczkach 
z podziałem na lata. Każdy pakiet opisany był kolejnym numerem w celu sprawnej 
identyfikacji, co ułatwiało obsługę klienta. W przypadku zgłoszenia się właściciela 
pojazdu do Starostwa po odbior dowodu rejestracyjnego, pracownicy wykonywali 
kopię wystawionego im pokwitowania dla porównania przyczyn zatrzymania 
dowodu, tj. zawartego na pokwitowaniu wysyłanym do Starostwa i wręczanym 
stronom w celu ustalenia faktycznej przyczyny zatrzymania. Pokwitowania 
wystawiane stronom przez organy policji na ogół zawierały enumeratywnie 
wskazane przyczyny zatrzymań dowodów wymienione w art. 132 ust. 1 ustawy 
Prawo o rd. 

(dowód:akta kontroli str. 74, 887-923, 1058, 1063) 

4.3. Starosta, jako organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, nie korzystał z 
możliwości określonej w art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o rd dotyczącej 
nieodpłatnego udostępnienia jemu informacji dotyczących właścicieli pojazdów, 
którzy w wyznaczonym terminie nie przedstawili pojazdów do badania technicznego. 
Kontrolerowi nie przedłożono dokumentacji z której wynikałoby, że Starosta 
podejmował działania wobec właścicieli pojazdów, którym zatrzymano z powodu 
złego stanu technicznego pojazdu, dowód rejestracyjny i w wymaganym terminie nie 
przedłożyli oni zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania. Starosta nie 
informował Policji o takich zdarzeniach w celu ustalenia czy takie pojazdy, których 
dowody zalegały w Starostwie faktycznie poruszają się po drogach. W trakcie 
czynności kontrolnych trzy pisma zawierające numery rejestracyjne pojazdów, 
których dowody rejestracyjne zostały zatrzymane i nieodebrane ze Starostwa. 
zostały skierowane do KPP z prośbą o zwrócenie na nie uwagi. Starosta wyjaśnił, że 
nie przeprowadzano analiz zatrzymania dowodów rejestracyjnych, z uwagi na to iż 
prawo nie nakłada na Starostę takiego obowiązku, ponadto nie można w sposób 
oczywisty wprost powiązać pozytywnego wyniku badania technicznego 
z późniejszym zatrzymaniem dokumentu dopuszczającego do ruchu. 
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(dowód:akta kontroli str. 672-673B, 924-928) 

a) Prokurator Rejonowy w Łańcucie poinformował, że latach 2014-2016 
prowadzone było postępowanie karne dotyczące w szczególności poświadczenia 
nieprawdy przez diagnostów w dowodach rejestracyjnych (dotyczyło to wykonanie 
zmian konstrukcyjnych w pojeździe zmieniających rodzaj pojazdu z pojazdu 
specjalnego pomocy drogowej na samochód osobowy, a następnie będąc 
uprawnionym do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w Okręgowej SKP 
nr RLA/002 [...]127 na podstawie uprawnienia diagnosty nr RPZ/D/0015 wystawił 
dokument w postaci zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu dodatkowym 
technicznym). Postępowanie nie zostało dotychczas zakończone prawomocnym 
orzeczeniem. 

(dowód:akta kontroli str. 224-225) 

b) W latach 2014-2016128 KPP nie ujawniła przypadków sfałszowania wpisów 
potwierdzających wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdu. 

KPP w latach 2014-2016 ogółem zatrzymała 1166 dowodów rejestracyjnych 
pojazdów z powodu ich złego stanu technicznego, tj. odpowiednio: – 528, 593, 45. 
KPP nie ewidencjonuje przypadków zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu 
złego stanu technicznego w krótkim czasie po ostatnim przeglądzie technicznym. 

KPP zatrzymała ogółem w latach 2014-2016 1228 dowodów rejestracyjnych 
z powodu stwierdzenia braku wykonania badania technicznego pojazdu, tj. 
odpowiednio: 580, 616, 32. Nie ewidencjonuje się w KPP przypadków zatrzymania 
dowodów rejestracyjnych z powodu nieprawidłowo wyznaczonego terminu 
następnego badania technicznego pojazdu. 

W latach 2015-2016 w KKP nie były prowadzone postępowania karne w sprawach 
poświadczenia nieprawdy przez diagnostów, potwierdzenia wykonania badań 
technicznych przez osoby nieuprawnione, posługiwania się fałszywymi pieczęciami 
SKP i diagnosty, jak również innych czynów niedozwolonych związanych 
z dopuszczeniem pojazdów do ruchu drogowego. 

Komendat Powiatowy Policji wyjaśnił m. in., że: (…) w oparciu o posiadane zbiory 
informacji nie jest w stanie uszczegółowić informacji dotyczących faktycznych 
powodów zatrzymania dowodów rejestracyjnych pojazdów obejmujących przypadki 
zatrzymania ww. dokumentów w krótkim dwu miesięcznym terminie od czasu 
przeprowadzenia badań technicznych pojazdów. Wynika to z dwóch przyczyn: 
zatrzymania dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych w powiecie 
łańcuckim dokonują policjanci na terenie całego kraju, a dokumenty te są 
bezpośrednio przesyłane do Starostwa z pominięciem KKP w Łańcucie, ponadto 
KKP w Łańcucie ewidencjonuje przypadki zatrzymania dowodu rejestracyjnego 
posługując się określeniami podstaw faktycznych wymienionych w art. 132 ust. 1 
ustawy Prawo o rd, które nie pozwalają na wyodrębnienie czy stan techniczny 
pojazdu zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego był skutkiem 
uczestniczenia pojazdu w zdarzeniu drogowym czy jest wynikiem długotrwałego 
zaniedbania eksploatacyjnego i ewentualnego poświadczenia nieprawy przez 
diagnostę. Komendat Powiatowy Policji wyjaśnił, że policjanci nie mieli możliwości 
zweryfikowania czy poruszające się po drogach pojazdy mają zatrzymane dowody 
rejestracyjne. Z uwagi na to, że baza danych CEP nie zawiera aktualnej informacji, 

                                                      
127 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. 

128 W okresie 1-31 stycznia 2016 r. 
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w odniesieniu do części pojazdów, o zatrzymaniu ich dowodów rejestracyjnych jak 
i o badaniach technicznych nie ma możliwości sprawdzenia czy nieposiadanie przez 
kierowcę dowodu rejestracyjnego wynika z powodu jego zatrzymania, czy też 
z innych przyczyn. Komendant poinformował, że prawdopodobnie znaczna część 
pojazdów, których dowody rejestracyjne zostały zatrzymane i nieodebrane ze 
Starostwa porusza się po drogach na co wskazują zawierane i/lub prolongowane 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie OC.  

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (dalej PWITD) 
poinformował, że w latach 2014-2016129 ogółem zatrzymano 48 pojazdów w tym 
z powodu usterki technicznej odpowiednio 26, 16, 0, z powodu nieważnego badania 
technicznego odpowiednio: 5, 0, 1. Nie stwierdzono przypadków, w których dowód 
rejestracyjny zatrzymano w krótkim czasie od wykonania przeglądu. 

(dowód:akta kontroli str. 878-883) 

c) Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Rzeszowie poinformował, że nie 
prowadził kontroli wyposażenia SKP na terenie powiatu łańcuckiego. 

(dowód:akta kontroli str. 710-711) 

b) Z informacji przekazanych z Urzędu Dozoru Technicznego (dalej TDT) wynika, że 
12 z 13 SKP na terenie powiatu łańcuckiego użytkuje urządzenia będące pod 
bieżącym dozorem TDT. Tylko SKP nr RLA/008 nie została ujęta w wykazie 
podmiotów, na wyposażeniu których są urządzenia będące pod dozorem UTD.  

(dowód:akta kontroli str. 1136-1149) 

Starosta nie podejmował żadnych działań wobec właścicieli pojazdów, którym 
zatrzymano z powodu złego stanu technicznego pojazdu dowód rejestracyjny 
i w wymaganym terminie nie przedłożyli zaświadczenia o pozytywnym wyniku 
badania, celem odebrania tego dokumentu. Zatrzymane i przekazane do Starostwa, 
przez uprawnione organy, dowody rejestracyjne pojazdów nie były analizowane 
m. in. szczególnie pod kątem występowania powtarzających się przypadków 
dopuszczenia do ruchu pojazdów, których dowód rejestracyjny został zatrzymany 
stosunkowo krótko po badaniu technicznym z powodu stwarzania przez pojazd 
zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowego, a przyczyną zagrożenia nie był stan 
techniczny pojazdu po wypadku komunikacyjnym. Starosta nie skorzystał 
z możliwości określonej w art. 80c ust. 1 pkt 10 i art. 80d ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 
Prawo o rd dotyczącej nieodpłatnego udostępnienia informacji dotyczących 
właścicieli pojazdów, którzy w wyznaczonym terminie nie przedstawili pojazdów do 
badania technicznego. Służby Starosty nie informowały o takich przypadkach Policji 
w celu ustalenia, czy pojazd ten, pomimo nieprzedłożenia zaświadczenia 
o pozytywnym wyniku badania technicznego (i nieodebrania zatrzymanego dowodu 
rejestracyjnego) nadal porusza się po drogach. W czasie trwania kontroli NIK 
skierowane zostało przez Starostę zapytanie do KPP w Łańcucie w powyższej 
sprawie. 

 
Mając na uwadze liczbę zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i stwierdzone 
przyczyny ich zatrzymania oraz liczbę dowodów, które nie zostały odebrane przez 
właścicieli pojazdów, NIK dostrzega potrzebę wykorzystania przez starostę 
informacji w tym zakresie dla podejmowania działań: 

- w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, m. in. w celu stwierdzenia, 
które SKP należałoby objąć nadzorem szczególnym, 

                                                      
129 Do dnia 15 marca 2016 r. 
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- w zakresie nawiązania współpracy z organami kontroli ruchu drogowego, 
w szczególności z Policją, w celu umożliwienia tym organom podjęcia działań dla 
ustalenia, czy dany pojazd, pomimo zatrzymania dowodu rejestracyjnego, 
a następnie nieprzedłożenia staroście przez jego właściciela zaświadczenia 
o pozytywnym wyniku badania technicznego i nieodebrania zatrzymanego dowodu, 
nadal porusza się po drogach. 

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

5.1 – 5.2 W regulaminie organizacyjnym130 Starostwa Wydziałowi Komunikacji 
przypisano prowadzenie spraw związanych m. in. z cofaniem i wydawaniem 
uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, nadzorem i kontrolą 
nad diagnostami i SKP. Zarządzeniem131 Starosty Łańcuckiego wprowadzony został 
Regulamin Wewnętrzny Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie 
(dalej Regulamin Wydziału ), który w rozdziale II zawierał jego organizację. W skład 
Wydziału Komunikacji wchodzą cztery stanowiska pracy, tj.: Naczelnik, i trzy 
stanowiska: ds. ewidencji kierowców, ds. transportu i ewidencji pojazdów. Wydział 
Komunikacji bezpośrednio podlega Sekretarzowi Starostwa. Do zakresu spraw 
załatwianych na stanowisku ds. ewidencji pojazdów należało prowadzenie 
dokumentacji i przygotowywanie projektów aktów, w tym decyzji, postanowień, 
ewidencji i zaświadczeń w postępowaniach z zakresu ewidencji, nadzoru i kontroli 
diagnostów oraz SKP. W ww. regulaminach nie zostały wskazane wprost 
stanowiska pracy odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad 
badaniami technicznymi pojazdów, a także dotyczących zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych. W zakresach czynności wszystkich sześciu pracowników 
zatrudnionych na stanowisku pracy ds. ewidencji pojazdów był jedyny zapis 
określający podpisywanie aktów (postanowień, decyzji, zaświadczeń) z zakresu 
ewidencji, nadzoru i kontroli diagnostów i skp. W zakresie obowiązków jednego 
z pracowników (E. P.) był zapis dotyczący sprawowania szczególnego nadzoru nad 
zadaniami polegającymi na podpisywaniu aktów (postanowień, decyzji, 
zaświadczeń) z zakresu ewidencji, nadzoru i kontroli diagnostów i skp Zakres 
obowiązków Naczelnika Wydziału Komunikacji został opracowany w 2003 r., 
a pracowników – w 2014 r. i od tego czasu dokumenty te nie były aktualizowane. 
Starosta upoważnił Naczelnika Wydziału Komunikacji do załatwiania w jego imieniu 
wszystkich indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
w szczególności do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń należących do 
kompetencji organu w zakresie ustaw, w tym m. in. ustawy Prawo o rd. W zakresach 
obowiązków pracowników nie było zapisów dotyczących wykonywania zadań 
wynikających z ustawy Prawo o rd oraz ustawy o SDG, związanych z nadzorem 
Starosty nad stacjami przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów. Starosta 
wyjaśnił m. in., że: (…) w imieniu Starosty na bieżąco Naczelnik Wydziału 
Komunikacji w ramach obowiązków służbowych prowadzi nadzór nad 
wykonywanymi przez pracowników zadaniami, prowadzi kontrole w stacjach. Co 
roku od 2013 r. na podstawie zarządzenia Starosty w sprawie powołania audytorów 
wewnętrznych i określenia Programu audytów wewnętrznych na dany rok 
prowadzone są audity wewnętrzne. Ich zadaniem jest wykonywanie auditu, 
uzyskanie odpowiedzi na listę pytań kontrolnych, zbadanie dowodów z dokumentów 
w ramach procesu pn. realizacja spraw z zakresu SKP i diagnostów i sporządzenie 

                                                      
130 Uchwała nr 59/2015 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 22 lipca 2015 r. wprowadzająca Regulamin Organizacyjny 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie. 

131 Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Łańcuckiego z 31 grudnia 2013 r. 
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raportu z wykonanego auditu. W 2017 r. Starosta zaplanuje przeprowadzenie 
audytu wewnętrznego przez audytora Starostwa. 

(dowód:akta kontroli str. 3a-20, 655-657, 935-958, 1048-1051) 

5.3. W Starostwie nie zostały ustanowione i nie funkcjonują procedury określające 
sposób postępowania w przypadkach: wpisu i prowadzenia rejestru, nadawania 
uprawnień diagnostom oraz planowania i wykonywania czynności kontrolnych 
w SKP oraz sposobu ich dokumentowania, działań pokontrolnych, w tym w zakresie 
wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności oraz cofnięcia uprawnień 
diagnoście, a także postępowania z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi. Jak 
wspomniano w pkt. 5.1. zadania objęte kontrolą przypisane były do Wydziału 
Komunikacji. Przerowadzony audit w 2014 i 2015 r. wykazał prawidłowy przepływ 
informacji wewnątrz Wydziału Komunikacji, przekazywanie informacji pracownikom 
na bieżąco i wypracownie własnych sposobów na ich wymianę.  

(dowód:akta kontroli str. 655-657 ) 

5.4.-5.6. Pracownicy wykonujący zadania kontrolne w SKP nie posiadali 
wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej oraz praktyki zawodowej 
w sprawach wykonywania badań technicznych pojazdów. Naczelnik Wydziału 
Komunikacji ukończył UMCS132, kierunek prawo oraz dwusemestralne studia 
podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu drogowego w WSPiA133, inspektor 
zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji pojazdów ukończyła WSPiA134 kierunek 
administracja i WSZiA135 - kierunek zarządzanie i marketing. Ww. pracownicy odbyli 
szkolenia z tematyki objętej niniejszą kontrolą tj. dotyczące badań technicznych 
pojazdów, realizacji uprawnień nadzorczych starostów wobec stacji kontroli 
pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców, zmian przepisów prawnych dotyczących 
działalności SKP. Naczelnik odbył sześć szkoleń z ww. tematyki, a inspektor – trzy, 
z tym, że w latach objętych kontrolą, jedynie Naczelnik odbył dwa takie szkolenia. 
Pozostałe miały miejsce w okresie wcześniejszym. Szkolenia trwały od jednego do 
czterech dni. W latach 2014-2016 (I kwartał) na szkolenia wszystkich pracowników 
Starostwa wydatkowano łącznie odpowiednio: 25.721,12 zł, 28.237,45, 9.859,00 zł. 
Starostwo nie dysponowalo informacjami w zakresie środków wydatkowanych na 
szkolenia w tym okresie wyłącznie odbyte przez pracowników Wydziału 
Komunikacji, jak również ilości pracowników zatrudnionych na sześcioosobowym 
stanowisku ds. ewidencji pojazdów (którym w zakresach obowiązków przydzielono 
nadzór nad SKP), którzy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących SKP, nadawania 
uprawnień diagnostom i innych tematów związanych z dopuszczaniem pojazdów do 
ruchu drogowego. Wydział Komunikacji opócz nadzoru nad 13 SKP realizował inne 
zadania, tj.:nadzór i kontrola nad 11 ośrodkami szkolenia kierowców, które winny 
być skontrolowane co najmniej raz w roku, nadzór i kontrola nad 315 
przedsiębiorcami, którzy wykonują transport drogowy osób i rzeczy, wydawanie 
zezwolenia na potrzeby własne – kontrola powinna być wykonana co najmniej raz 
na 10 lat, zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych – łącznie około 
500 km dróg, kontrola co najmniej dwa razy w roku. Powyższe zdania zostały 
zapisane w zakresie obowiązków Naczelnika i jednego pracownika zatrudnionego 
na stanowisku ds. ewidencji pojazdów. 

(dowód:akta kontroli str. 951-994, 995-996, 1052-1058) 

                                                      
132 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie 

133 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 

134 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 

135 Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu 
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5.8 – 5.9 W latach 2014-2016 nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych oraz 
audytu wewnętrznego w zakresie wykonywania zadań związanych z nadzorem nad 
SKP, nadawaniem uprawnień diagnostom i postępowania z zatrzymanymi 
dowodami rejestracyjnymi. Opracowane zostały roczne plany działalności kontrolnej 
na lata 2014-2016136, ale nie uwzględniono w nich ww. zagadnień. W ramach auditu 
wewnętrznego w Wydziale Komunikacji w 2014 i 2015 r. dokonano oceny 
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (dalej SZJ) w realizacji spraw 
z zakresu SKP i diagnostów oraz tzw. karty usług. Dwuosobowy zespół auditorów 
ocenił wynik auditu jako pozytywny zarówno w 2014 jak i w 2015 r., a SZJ jako 
skuteczny. Auditorzy, w obszarze uwag i spostrzeżeń, zamieścili stwierdzenie, że 
stanowisko ds. ewidencji pojazdów dodatkowo zajmuje się kontrolą SKP, a na 
pytanie kontrolne: czy jest zapewniona odpowiednia infrastruktura i obsługa 
kadrowa w ww. Wydziale, odpowiedzieli w 2014 r. – nie. W 2015 r. zagadnienie 
dotyczące obsługi kadrowej i infrastruktury w Wydziale Komunikacji nie było 
przedmiotem auditu wewnętrznego. W opracowaniu zwanym Zbiorczym Rejestrem 
Ryzyka w 2015 i 2016 r. dla Wydziału Komunikacji zawarto m. in. nadzór nad SKP 
i diagnostami, a jako ryzyko – podano niewystarczający nadzór nad SKP. 
Proponowane mechanizmy kontrolne to zwiększenie częstotliowści kontroli 
i szkolenia merytoryczne pracowników. 

 (dowód:akta kontroli str. 997-1047) 

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

1. Pomimo funkcjonowania w Starostwie zarówno kontroli wewnętrznej jak i audytu, 
o którym mowa w art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych137 nie zostały one wykorzystane przez Organ, jako narzędzie do 
zagwarantowania efektywnego i skutecznego realizowania zadań w zakresie 
nadzoru nad SKP. W latach 2014-2016 (I kwartał) zarówno w planach kontroli 
wewnętrznej jak i planach audytu nie ujęto zagadnień związanych ze sprawowanym 
nadzorem nad stacjami. W zbiorczym rejestrze ryzyka na rok 2015 i 2016 zawarto 
co prawda zagrożenie polegające na niewystarczającym nadzorze nad stacjami, 
jednak nie było to asumptem do włączenia w monitoring Wydziału Komunikacji 
kontroli wewnętrznej i audytu, za działalność którego zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Starostwa bezpośrednio odpowiadał Sekretarz. 

Starosta w wyjaśnieniu nie podał przyczyn niezaangażowania ww. narzędzi do 
zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru nad SKP. Poinformował, że od 
2016 r. podjęte zostały działania w celu ujęcia w planach kontroli wewnętrznej 
i audytu spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji. 

Zdaniem NIK zarówno kontrola wewnętrzna jak i audyt mogą przyczynić się do 
prawidłowego funkcjonowania całego Starostwa, gdyż ich rola powinna polegać na 
reagowaniu jak i zapobieganiu stwierdzonym nieprawidłowościom. W opinii NIK 
rozpoznanie jakości realizowanych zadań przez Wydział Komunikacji pozwoliłoby 
uniknąć szeregu popełnianych błędów wykazanych w niniejszej kontroli. 

(dowód:akta kontroli str. 930-933, 997-1002, 1019-1040, 1048-1051) 

2. W latach 2014-2016 w opracowanych planach szkoleń nie uwzględniono szkoleń 
specjalistycznych poszerzających wiedzę pracowników niezbędną do rzetelnego 
nadzoru nad SKP. NIK podkreśla, że w tym okresie jedynie Naczelnik Wydziału 

                                                      
136 Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2014 
r., Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Powiatu Łańcuckiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2015 r., 
Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Powiatu Łańcuckiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2016 r.,  

137 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Komunikacji odbył dwa takie szkolenia. Drugi z pracowników, któremu w zakresie 
obowiązków przydzielono szczególny nadzór nad ewidencją, nadzorem i kontrolą 
diagnostów i SKP – w ogóle takich szkoleń nie odbył, pomimo zmiany niektórych 
aktów prawnych dotyczących zagadnień realizowanych w ramach nadzoru nad 
SKP. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych138 pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, co w myśl art. 103¹ ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy139 oznacza, że zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy 
i umiejętności przez pracownika odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego 
zgodą. W udzielonych wyjaśnieniach Starosta podał m. in., że: (…) pracownicy z 
Wydziału Komunikacji uczestniczyli w szkoleniach bezpłatnych organizowanych 
przez PISKP140i ITS141. Nie zawsze tematyka szkoleń odpowiadała zapotrzebowaniu 
na konkretne zagadnienia, z którymi stykają się pracownicy podczas wykonywanych 
obowiązków. Starosta dodał, że każdy pracownik powinien zadbać o 
samokształcenie, poza tym ma możliwość uzyskania porady prawnej u radcy 
prawnego. 

(dowód:akta kontroli str.956-976, 979-983, 986-994, 1054-1062) 

*NIK zauważa, że pomimo stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego w 2014 r. 
auditu wykonywania przez stanowisko pracy ds. ewidencji pojazdów nadzoru nad 
SKP i niezapewnienia odpowiedniej infrastruktury i obsługi kadrowej nie podjęto 
działań mających na celu wzmocnienie wydolności pracowniczej Wydziału 
Komunikacji. W trakcie auditu sprawdzano w 2014 r. m. in. – na podstawie jednej 
zbadanej sprawy142 terminowość procedowania spraw zgodnie z Kpa, a w 2015 r. – 
w ramach uwag i spostrzeżeń auditorów zamieszczono m. in. prowadzenie 
ewidencji SKP, diagnostów i sporządzenie planu kontroli SKP. W opinii NIK 
ustalenia dokonane w ramach auditów były zdawkowe i wynikały prawdopodobnie 
z pobieżnego badania analizowanego zagadnienia, skutkiem czego w żadnej mierze 
nie przełożyły się na wymierne efekty poprawy funkcjonowania Wydziału 
Komunikacji m. in. w sferze przygotowania, odpowiednio do realizowanych zadań, 
w tym obsady kadrowej. 

*Analiza dokumentacji w zakresie organizacji pracy Starostwa (w tym obsady 
kadrowej w stosunku do ilości wykonywanych zadań), kontroli wewnętrznej i audytu, 
przygotowania merytorycznego pracowników Wydziału Komunikacji zajmujących się 
nadzorem i kontrolą SKP i diagnostów oraz ich szkoleń, a ponadto ustalenia kontroli 
w kwestii nadawanych uprawnień diagnostom, nadzorowania SKP 
i ewidencjonowania SKP – wskazują na brak przygotowania zarówno 
organizacyjnego, w tym brak nadzoru nad Wydziałem Komunikacji, jak i kadrowego 
służb Starosty do pełnienia nadzoru nad stacjami. W konsekwencji tego NIK 
stwierdziła liczne nieprawidłowości w zakresie sprawowanego nadzoru nad stacjami. 
NIK zauważa, że konsekwencją nieprawidłowo przeprowadzanych przez Starostę 
kontroli SKP była ich niska skuteczność. Przedstawiciele Starosty nie podejmowali 
kontroli zagadnień specjalistycznych (z dziedziny mechaniki samochodowej) na co 
wskazuje fakt, iż w trakcie kontroli w latach 2014-2016 tylko w jednej stwierdzono 
nieprawidłowość, a tylko podczas pięciu – ocenie poddano prawidłowość badania 
technicznego (w ogóle nie zostało udokumentowane w protokole co i jak zostało 
zbadane, ani jaki był wynik badanego pojazdu) przez diagnostę. Potwierdzają to 

                                                      
138 Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm. 

139 Dz. U. z 2014, poz. 1502 ze zm. 

140 Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 

141 Instytut Transportu Samochodowego 

142 KT5510.2.2014 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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także oględziny czynności kontrolnych pracownika Starosty dokonującego nadzoru 
nad trzema stacjami, w trakcie których stwierdzono liczne nieprawidłowości na tych 
stacjach, a także w odniesieniu do czynności przedstawiciela Starosty, który SKP 
nadzoruje. Ponadto NIK dostrzega brak nadzoru ze strony służb Starosty nad pracą 
Wydziału Komunikacji, który zgodnie z regulaminem organizacyjnym został 
przypisany Sekretarzowi. Zastrzeżenia budzi ponadto fakt, iż Starosta scedował na 
Naczelnika Wydziału swoje kompetencje do załatwiania wszystkich indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie trzech różnych ustaw, w tym 
ustawy Prawo o rd. Oznacza to skumulowanie kompetencji w rękach jednego 
urzędnika, podejmującego decyzje i niestosowanie tzw. „zasady wielu oczu”, tj. 
rozdzielenie czynności pomiędzy różne osoby, co pozwoliłoby na zminimalizowanie 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. NIK zwraca uwagę, iż brak ustalonych zasad 
w zakresie dokonywania wpisów przedsiębiorców do rejestru i jego prowadzenia, 
nadawania uprawnień diagnostom, przeprowadzania i dokumentowania czynności 
kontrolnych w SKP miały wpływ na jakość sprawowanego nadzoru Starosty nad 
SKP. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie biorąc pod uwagę uchybienia w przygotowaniu organizacyjno-
kadrowym Wydziału Komunikacji do sprawowania nadzoru nad SKP. 

IV. Uwagi i wnioski 
W trakcie kontroli przekazano informację Staroście, o której mowa w art. 51 ust. 1 
ustawy o NIK dotyczącą zatrudnienia w SKP nr RLA/005/P dwóch diagnostów 
z niepełnym zakresem uprawnień co uniemożliwia wykonywanie niektórych badań 
technicznych pojazdów do których stacja ta uzyskała uprawnienia od 1 stycznia 
2016 r. Starosta poinformował, że zostało podjęte postępowanie administracyjne 
w sprawie skreślenia z listy przedsiębiorców prowadzących SKP wobec stacji nr 
RLA/005/P.                                                (dowód:akta kontroli str. 1066, 1125-1133) 

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 Kontroli143, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zapewniających prawidłowe dokonywanie wpisów 
przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, 
a w szczególności niedokonywanie wpisów przedsiębiorców, którzy do wniosków 
dołączają nieprawidłowe lub niekompletne oświadczenia lub ich nie dostarczają. 

2. Aktualizowanie zapisów dotyczących danych rejestrowych przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

3. Każdorazowe egzekwowanie od kandydatów na diagnostów, dołączenia do 
wniosków o nadanie tych uprawnień, wymaganych dokumentów w tym zakresie 
i przestrzeganie obowiązku odbycia przez kandydatów na diagnostów 
wymaganej prawem praktyki. 

4. Nadawanie uprawnień diagnostom zgodnie z przepisami prawa i według 
obowiązującego wzoru. 

5. Zweryfikowanie podstaw nadania uprawnień trzem diagnostom: RLA/D/0039, 
RLA/D/0036, RLA/D/0033 w zakresie odbytej praktyki. 

                                                      
143 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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6.  Zapewnienie prawidłowego sprawowania nadzoru nad SKP, a w szczególności: 
dokonywanie kontroli SKP w pełnym zakresie wymaganym prawem co najmniej 
raz w roku, rzetelne jej dokumentowanie, określanie terminów wykonania przez 
przedsiębiorców prowadzących SKP zaleceń pokontrolnych dotyczących 
usuwania stwierdzonych nieprawidłowości. 

7. Wszczynanie kontroli w SKP zgodnie z przepisem art. 79 ust. 4 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, tj. nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie 
później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli.  

8.  Podjęcie działań mających na celu zapewnienie przekazywania pieczątek 
i rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego w formie informatycznego 
nośnika danych w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego SKP 
z rejestru, stosownie do zapisów § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakresu 
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

9. Podjęcie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników wykonującym zadania związane z nadzorem nad stacjami kontroli 
pojazdów. 

10. Założenie i prowadzenie na bieżąco metryki, o której mowa w art. 66a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu: rejestracji 
stacji kontroli pojazdów i nadawania uprawnień diagnostom. 

 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 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                 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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