
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW

PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW (SKP)

Zgodnie z art. 47 ust.3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018,

poz.  646 z późn. zm.) organ kontroli  zamieszcza w Biuletynie Informacji  Publicznej  na stronie

podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. W świetle art. 83b ust. 2 ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)

w ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,

b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając

przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji

kontroli pojazdów.

Decyzja  o  zakazie  prowadzenia  przez  przedsiębiorcę  stacji  kontroli  pojazdów,  podlega

natychmiastowemu  wykonaniu.  W  przypadku  wydania  decyzji  o  zakazie  prowadzenia  przez

przedsiębiorcę  stacji  kontroli  pojazdów jeżeli  przedsiębiorca  wykonuje  działalność  gospodarczą

objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym

samym  zakresie  działalności  gospodarczej  z  urzędu  wykreśla  się  przedsiębiorcę  także  z  tych

rejestrów działalności regulowanej.

Starosta  może  powierzyć,  w  drodze  porozumienia,  czynności  kontrolne  Dyrektorowi

Transportowego Dozoru Technicznego.

Zgodnie z art. 83c ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.),

do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.



Przygotowanie i  przebieg kontroli  Stacji  Kontroli  Pojazdów, odbywa się  zgodnie z ustawą

Prawo przedsiębiorców, ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, kontrole planuje się i przeprowadza po

uprzednim  dokonaniu  analizy  prawdopodobieństwa  naruszenia  prawa  w  ramach  wykonywania

działalności  gospodarczej.  Analiza  obejmuje  identyfikację  obszarów  podmiotowych  i

przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia

analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. 

ETAP  1.  Pisemne zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienie zawiera:

1. oznaczenie organu,

2. datę i miejsce wystawienia,

2. oznaczenie przedsiębiorcy,

3. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,

4.  imię,  nazwisko  oraz  podpis  osoby  udzielającej  upoważnienia  z  podaniem  zajmowanego

stanowiska lub funkcji.

Zawiadomienia  przedsiębiorcy  o  zamiarze  wszczęcia  kontroli  nie  dokonuje  się  w  przypadkach

określonych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców.

ETAP 2

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni

od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  o  zamiarze  wszczęcia  kontroli.  Jeżeli  kontrola  nie  zostanie

wszczęta  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia,  wszczęcie  kontroli  wymaga

ponownego zawiadomienia.

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia.

ETAP 3

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu

przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do

wykonywania  takich  czynności  oraz  po  doręczeniu  upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli,

chyba,  że  odrębne  przepisy  przewidują  możliwość  podjęcia  kontroli  po  okazaniu  legitymacji.

W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej

w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia

wszczęcia kontroli.



Upoważnienie zawiera:

1. wskazanie podstawy prawnej,

2. oznaczenie organu kontroli,

3. datę i miejsce wystawienia,

4. imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz

numer jego legitymacji służbowej,

5. oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą,

6. określenie zakresu przedmiotowego kontroli,

7. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,

8.  imię,  nazwisko  oraz  podpis  osoby  udzielającej  upoważnienia  z  podaniem  zajmowanego

stanowiska lub funkcji,

9. pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.

ETAP 4

Podjęcie czynności kontrolnych.

Czynności  kontrolne  wykonuje  się  w  obecności  przedsiębiorcy  lub  osoby  przez  niego

upoważnionej. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania

działalności  gospodarczej  oraz  w  godzinach  pracy  lub  w  czasie  faktycznego  wykonywania

działalności gospodarczej przez przedsiębiorcy. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę

przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż

siedziba  lub  miejsce  wykonywania  działalności  gospodarczej,  jeżeli  może  to  usprawnić

prowadzenie  kontroli.  Za  zgodą  przedsiębiorcy  kontrola  lub  poszczególne  czynności  kontrolne

mogą  być  przeprowadzane  również  w  siedzibie  organu  kontroli,  jeżeli  może  to  usprawnić

prowadzenie kontroli.

Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli.

Nie  można  równocześnie  podejmować  i  prowadzić  więcej  niż  jednej  kontroli  działalności

przedsiębiorcy  z  wyłączeniem  przypadków  o  których  mowa  w  art.  54  ust.  1  ustawy  Prawo

przedsiębiorców.

Czas trwania kontroli:

Co  do  zasady  (z  określonymi  w  ustawie  wyjątkami),  czas  trwania  wszystkich  kontroli  u

przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

1. mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych,

2. małych przedsiębiorcy - 18 dni roboczych,

3. średnich przedsiębiorcy - 24 dni roboczych,

4. pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.



Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli,  na podstawie którego wydaje się

zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności

gospodarczej  w  zakresie  prowadzenia  stacji  kontroli  pojazdów.  Przedsiębiorca  prowadzi

i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Przedsiębiorca ma prawo wnieść sprzeciw wobec podjęcia  i  wykonywania przez organy

kontroli czynności z naruszeniem określonych przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.


