
 

 

 

 

 

 
 

Or. A. 0715/212/10                                                                                               12 lipca 2010 r. 
 

 
Szanowny Pan  
Andrzej BOGDANOWICZ 
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego 
Ministerstwo Infrastruktury 

        
W odpowiedzi na Paostwa pismo z dnia 25 czerwca 2010 roku, znak TD-5t-020-

06-1-2/09/10 informuję, że Związek Powiatów Polskich przedłożony projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych 

                                                                    opiniuje jednoznacznie negatywnie. 
                                                             Uzasadnienie 

Przedłożony projekt ogranicza się do uzupełnienia wykazu stanowisk urzędniczych 
w starostwach powiatowych o głównego specjalistę ds. nadzoru nad stacjami kontroli 
pojazdów. Osoba zajmująca to stanowisko musiałaby alternatywnie: 

 posiadad studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalności 
samochodowej lub transport o specjalności budowa i eksploatacja pojazdów 
samochodowych i 5 lat stażu pracy; 

 posiadad studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalności 
samochodowej lub transport o specjalności budowa i eksploatacja pojazdów 
samochodowych i 3 lata stażu pracy. 

Projektodawcy twierdzą, że wskazana powyżej zmiana ma stanowid panaceum       
na nieprawidłowości stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w toku kontroli 
sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi 
pojazdy samochodowe do ruchu drogowego. 

    Przedłożona propozycja jest wadliwa tak na poziomie założeo, jak i wykonania. 
  Na wstępie należy zdecydowanie obalid mit, że proponowane rozwiązanie nie 

zostało zalecone jako konieczne przez Najwyższą Izbę Kontroli. W informacji o wynikach 
kontroli znajduje się jedynie stwierdzenie, iż „celowe jest wprowadzenie mechanizmów, 
które pozwolą na polepszenie przygotowania organizacyjnego i kadrowego starostw,            
a tym samym na poprawę jakości nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Mogłoby to 
nastąpid np. *podkreślenie własne+ w wyniku wprowadzenia przez Radę Ministrów 
obowiązku zatrudniana w starostwach osób z odpowiednim wykształceniem 
kierunkowym”. Najwyższa Izba Kontroli pozostawiła zatem swobodę w osiągnięciu celu 
jakim jest polepszenie przygotowania organizacyjnego i kadrowego starostw. 

  Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzanie kontroli wymaga posiadania 
odpowiedniej wiedzy fachowej przez osoby kontrolujące. Nieprawdziwym jest jednak 
twierdzenie, że wiedza ta może zostad osiągnięta jedynie poprzez ukooczenie właściwych 
studiów kierunkowych. Najlepszym kontrprzykładem jest chociażby Najwyższa Izba 
Kontroli. W prowadzonym w tej chwili naborze na stanowisko specjalisty kontroli 
paostwowej w Departamencie Komunikacji i Systemów Transportowych (to ten sam 
Departament, który prowadził kontrolę w powiatach) jako wymagania konieczne 
wymienione jest w szczególności: 

 wykształcenie wyższe magisterskie; 

 co najmniej 4 lata pracy zawodowej, w tym na stanowiskach związanych                                   
z funkcjonowaniem transportu, gospodarki morskiej, łączności lub w jednostce sektora 
finansów publicznych. 
Nie jest stawiany wymóg wykształcenia kierunkowego w zakresie transportu. 



 Projektodawcy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia piszą że „posiadane wykształcenie zapewni osobom 
bezpośrednio zajmującym się sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zdobycie wiedzy i umiejętności 
koniecznych do zrozumienia zagadnieo z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, jak również 
funkcjonowania nowoczesnego transportu samochodowego. Zdobyta wiedza niewątpliwie wpłynie na polepszenie 
przygotowania kadrowego starostw, a tym samym na poprawę jakości nadzoru nad SKP.” Nadzór nad stacjami kontroli 
pojazdów nie polega na diagnostyce silnika samochodowego, czy analizie funkcjonowania systemu transportu 
samochodowego; wymaga natomiast chociażby wydawania decyzji administracyjnych. Polepszenie przygotowania 
kadrowego starostw nie nastąpi zatem, gdy zamiast osób z wykształceniem prawniczym, czy administracyjnym zatrudniane 
będą osoby z wykształceniem technicznym. Przełoży się to bowiem chociażby na niższą jakośd decyzji administracyjnych,                
a byd może już nawet protokołów pokontrolnych. Proponowane rozwiązanie sprowadza się zatem do prawdopodobnej 
poprawy jakości przeprowadzanych kontroli w zakresie warunków lokalowych i zgodności wyposażenia stacji kontroli 
pojazdów, kosztem całokształtu pozostałej działalności. 
 Wobec powyższego wątpliwa staje się ekonomika zaproponowanego rozwiązania. Zgodnie z przepisami starosta ma 
obowiązek przeprowadzid kontrolę w stacji kontroli pojazdów co najmniej raz w roku. W wielu mniejszych powiatach 
funkcjonuje zaledwie kilka stacji kontroli pojazdów, co oznacza że nawet przy maksymalnym dopuszczalnym przez ustawę                 
o swobodzie działalności gospodarczej okresie kontroli pracownik przez przeważającą częśd roku nie będzie miał możliwości 
wykorzystania swojej wiedzy. 
 Podkreślid wreszcie trzeba, że zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury wymagania kwalifikacyjne są 
wyższe niż warunki stawiane uprawnionym diagnostom. Innymi słowy: wieloletni diagnosta niekoniecznie miałby szansę zająd 
się kontrolą stacji kontroli pojazdów – mimo że na co dzieo zajmował się pracą na takiej stacji. 
 Wszystkie powyższe argumenty wskazują na bezsensownośd idei leżącej u podstaw przedłożonego projektu. 
 Niezależnie od tego projekt jest wadliwy z punktu widzenia legislacyjnego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa w szczególności wykaz stanowisk, 
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz warunki                   
i sposób wynagradzania pracowników samorządowych. Nie przesądza natomiast kto (osoba zajmująca jakie stanowisko) ma 
realizowad dane zadania. Oznacza to, że wprowadzenie do wykazu stanowisk urzędniczych głównego specjalisty ds. nadzoru 
nad stacjami kontroli pojazdów nie jest tożsame z wprowadzeniem obowiązku, by nadzór nad stacjami kontroli pojazdów był 
sprawowany przez głównego specjalistę ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów; oznacza jedynie tyle, że jeśli starosta               
w danym starostwie postanowi utworzyd takie stanowisko będzie mógł zatrudnid na nim wyłącznie osobę o wskazanych              
w rozporządzeniu kwalifikacjach.  
 Podsumowując: przedłożony projekt nie dośd, że ma wdrożyd rozwiązanie nieadekwatne do zdiagnozowanego 
problemu, to w dodatku robi to nieskutecznie. Z tych względów Związek Powiatów Polskich jednoznacznie krytycznie opiniuje 
przedłożony projekt. 

W odniesieniu do próśb zawartych w piśmie z dnia 5 maja 2010 roku, znak TD-5t-020-06-1/09/10 o ustosunkowanie 
się do takich kwestii jak: 

 ewentualny wzrost wydatków publicznych z tytułu zatrudnienia wykwalifikowanych osób ds. nadzoru nad stacjami 
kontroli pojazdów; 

 określenie, w skali kraju, potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej celem spełnienia przez osoby zajmujące 
stanowisko ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wymagao założonych w projekcie rozporządzenia; 

 określenie wzrostu zatrudnienia (w skali kraju), w związku z ewentualną koniecznością utworzenia nowych stanowisk             
ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. 

- informujemy, że wobec wskazanych wyżej wad przedłożonego projektu,  nie jest możliwe udzielenie rzetelnych odpowiedzi. 
 

 
 

Z poważaniem 

 
                Sekretarz Generalny 

                             Związku Powiatów Polskich 
                                                

Rudol Borusiewicz 

 
 


