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UZASADNIENIE 

w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego 

 

 

 Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/70/08 z dnia 

28 lutego 2008r. przeprowadziła w dniu 17 marca 2008r. postępowanie wyjaśniające 

dotyczące skargi złożonej przez Pana Krzysztofa Neugebauera dotyczącej postępowania przy 

załatwianiu sprawy z zakresu rejestracji pojazdu. 

 

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w wyżej wymienionej 

sprawie ustalono co następuje: 

 

 Pan Krzysztof Neugebauer występujący jako pełnomocnik Pana Rudolfa Gawlik        

w listopadzie 2007r. dokonał w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu 

rejestracji samochodu marki Mercedes-Benz. 

 Zgodnie z uzyskanym wyjaśnieniem pracowników Wydziału Komunikacji rejestracji 

w/w pojazdu dokonano w dniu 26 listopada 2007r. w czasie drugiej wizyty w wyżej 

wymienionym wydziale w tym samym dniu, po uzyskaniu od Wójta Gminy Dąbrowa 

potwierdzenia własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie udzielonym przez właściciela 

pojazdu niezbędnej do dokonania czynności rejestracji samochodu. 

  W czasie pierwszej wizyty Pan Krzysztof Neugebauer posiadał pełnomocnictwo,               

w którym stwierdzono brak poświadczenia własnoręczności podpisu właściciela pojazdu 

podlegającego rejestracji, dlatego też uzależniono dokonanie rejestracji od uzyskania na 

pełnomocnictwie takiego poświadczenia. 

Z faktem tym nie mógł się pogodzić pełnomocnik i złożył skargę na odmowę rejestracji 

pojazdu na podstawie nie poświadczonego pełnomocnictwa uzasadniając, że w innych 

urzędach Wydziału Komunikacji można dokonać tych czynności bez poświadczenia tego 

dokumentu. 

 Skarga została rozpatrzona w dniu 20 grudnia 2007r. i uznana za nieuzasadnioną.                

Z treści uzasadnienia wynika, że brak poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie stanowiło 

przeszkodę w dokonaniu rejestracji pojazdu. 

Z takim stanowiskiem nie zgadza się skarżący, domagając się wyjaśnienia dlaczego w 

innych urzędach Wydziałów Komunikacji nie wymaga się poświadczenia własnoręczności 

podpisu skarżąc się, że Starosta respektuje stosowanie przez urzędników urojonych, w jego 

ocenie, opinii radcy prawnego. 

 

Z uzyskanych informacji wynika, że poświadczenie własnoręczności podpisu, zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami i opinią prawnika, urzędnicy starostwa wymagają w 

przypadkach, kiedy udzielający pełnomocnictwa nie podpisują tego dokumentu w obecności 

urzędnika załatwiającego daną sprawę, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. 

 Pełnomocnictwo jest dokumentem, który podlega, tak jak inne dokumenty, ocenie 

organu załatwiającego sprawę, a fakt jego udzielenia nie może budzić wątpliwości. W 



badanej sprawie pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu udzielała osoba w zaawansowanym 

wieku (77 lat), dokument pełnomocnictwa został przygotowany przez samego pełnomocnika, 

stąd, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz rodzaj dokonywanej czynności, wątpliwości 

pracowników starostwa co do faktu udzielenia pełnomocnictwa nie można uznać za 

nieuzasadnione. 

  Analiza całości dokumentacji dotyczącej złożonej skargi wykazała,                                    

że w postępowaniu związanym z rejestracją ww. pojazdu, a w szczególności zobowiązanie 

strony postępowania do poświadczenia własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie nie ma 

charakteru samowolnej dyskryminacji petentów. Ustalono, że do takiego postępowania 

zobowiązują urzędników wydane w tym zakresie przepisy prawa a przy załatwianiu 

przedmiotowej sprawy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Członkowie Komisji uwzględniając fakt, że wchodząc w skład Komisji Rewizyjnej 

działającej przy Radzie Powiatu Opolskiego nie badali sposobu postępowania urzędników 

innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednak określenia użyte w złożonej skardze 

dotyczące pracowników starostwa są niewłaściwe i miały na celu ich obrażanie. 

 

 Uwzględniając powyższe, w ocenie rozpatrujących skargę, zarzuty w niej podniesione  

należy uznać za nieuzasadnione, a dokonana ocena urzędników Starostwa Powiatowego w 

Opolu w treści złożonej skargi jest nieuprawniona.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


