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dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawyPrawo o nrcJtu drogorł?m.

Szanowny Panie Ministrze

W związku z trrvającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2a czerwca 1'997 roku
Prawo o ruchu drogotłł;lm fprojekt UC65), Warszawskie Stowarzyszenie Stacii Kontroli Poiazd w (WssKP)
- organizacja, kt rej celem jest tworzenie warunk w organizacyjno - prawnych, sprzyjaiących funkcjonowaniu,
rozwojowi i poprawie jakości badari technicznych pojazd w w Polsce, zwTaca się do Pana Ministra z gorącą
prośbą i apelem o zrnianę koncepcii proponowanych w ustawie zmian z następuiących powod w:

1. Proponowany projekt monopolizuie system nadzoru nad stacjami kontroli poiazd w (SKP), nad
badaniami technicznymi, nad szkoleniem i egzaminowaniem diagnost w w rękach iednei jednostki
centralnej - Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), a r wnocześnie pozbawia dotychczasowy organ
nadzoru - Starost w jakiegokolwiek władztwa w tym zakresie mimo, iż jest to organ rejestrujący.

2. Proponowany projekt wprowadza zllaczne obciążenia finansowe obywateli i przedsiębiorc w.
W latach zoLB-?azB jest to według projektu kwota 673,5 mln złoĘch. obecny koszt nadzoru Starost w to
kwota zaledwie 2,3z mln złotych rocznie.

3. Proponowany projekt nakłada na obywateli nową daninę publiczną w postaci opłat na Fundusz
Zapevrrnienia Prawidłowej |akości Badari Technicznych Pojazd w, mający być w istocie źr dłem
fi nansowania działalności TDT.

4. Proponowany projekt wprowadza nieracionalny spos b gospodarowania środkami publicznymi
w zakresie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem systemu technicznego bezpieczelistwa w ruchu
drogowym poprzez kosztowne, a r wnocześnie nie wymagane przepisami Dyrektywy 201'4/45/UE
rozvnązania prawne. Projekt znacznie wykracza poza wymagania tej Dyrektywy.

5. Proponowany projelrt narusza r wno$ragę przychod w budżetu pa stwa i samorządu terytorialnego
z Ęrtułu opłat publiczno * prawnych i pozbawia w wielu przypadkach przychod w budżet pa stwa,
naruszając stabilność finans w publicznych.

6. Proponowany projekt marginalizu|e rolę i doĘchczasowe osiągnięcia iednostek naukowo - badawczych
z obszaru motoryzacii poprzez całkowite pozbawienie ich możliwości oddziaływania na system
funkcjonowania rynku motoryzacyjnego i systemu technicznego bezpiecze stwa w ruchu drogowym.

7. Proponowany projekt wprowadza system represii finansowych wobec przedsiębiorc w i os b
wykonujących zaw d diagnosty w spos b niezgodny z prawem i przyjętymi normami etycznymi,
społecznymi i moralnymi.

B. Proponowany proiekt wprowadza istotne utrudnienia dla obywateli w dostępie do niekt rych rodzaj w
badari techniczny ch pojazd w, p oprzez zastrzeżenie ich do wyłącznei kompetenci i TDT.

9. Proponowany projekt nie wykomystrrie naleĘcie możliwości Centralnei Ewidencii Poiazd w [cEP), -

systemu budowanego przez ponad 20 lat - w zakresie uszczelnienia systemu bada technicznych pojazd w.
10. Proponowany projekt pozbawia naiwiększe stacie kontroli poiazd w ważnych rodzai w bada

technicznych, przy jednoczesnym braku waloryzacji opłat za badania techniczne pojazd w przez 13 laŁ
1L. Proponowany projekt narusza rr wnowagę i stabilność dotychczasowego systemu badari technicznych

poiazd w poprzez wprowadzenie szeregu odpłatnych formalności i utrudnieri w prowadzeniu działalności
dla przedsiębiorc w oraz skupieniu nadzoru w ramach jednej jednostki, bez możliwości odwołania się do
obiektywnego, niezależnego organu.

- Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazd w przedmiotovrry proiekt NADAT ocenia tr<rytycznie
i ponownie zwraca się z prośbą i apelem o zmianę koncepcii planowanych zmian prawnych.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazd w l ul. świętokrzyska 30 lokal 63, 00-116 Warszawa
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UZASADNIENIE

Przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w procesie legislacyjnym projekt ustawy o
zmianie ustawy Prąwo o ruchu drogowym (aktualnie druk nr UC65] został opracowany według metryki aktu we
wrześniu 201'6 roku, ale tak naprawdę pod nazwą projektu ustawy o dopuszczeniu pojazd w do ruchu drogowego
powstał jeszcze w 2009 roku. |ego podstawowe założenia obecne i wczesne są identyczne: przenieść nadz r
nad systemem badarl technicznych do Transportowego Dozoru Technicznego bez względu na koszty
i konsekwencje. Ta decyzja jest nadal forsowana, mimo iż przepisy Dyrektywy nie w5rmagają tak daleko idących
zmian. Dlaczego wybrano najbardziej kosztowny model przebudowy systemu nadzoru nad badaniami
technicznymi? Dlaczego nie skorzystano z drogi pośredniej jaką jest podzielenie systemu nadzoru na część
administracyjną - Wojewodowie i merytoryCzną_ Starostowie orazjego naprawa?

Taka propozycja padła nie tylko ze strony naszego Stowarzyszenia, ale takze, z tego co wiemy, samych
Starost w, l<t rzy są gotowi podzielić się swoimi obowiązkami z innym organem. Pomimo upływu B lat od czasu'
kiedy NIK wskazała na niedoskonałość systemu nadzoru w żaden spos b nie pr bowano jego naprawy. Dlaczego
przez lata nie dofinansowano istniejącego systemu nadzoru? obecna propozycja powoduje blisko 30-o krotny
wzrost tych nakład w. z taką jednak r żnicą. że koszw te poniesie społeczeristwo. przedsiębiorcy i samo
paristwo. Reprezentujemy środowisko. kt re jest otwarte na zmiany prawne i od dawna ich oczekuje. AIe niech
to będą zmiany zmierzające do autentycznej poprawy funkcjonowania jakości badari technicznych' uszczelnienia
i uproszczenia tego systemu' a nie do wprowadzenia kolejnych utrudnieri administracyjnych. kolejnych opłat i
podwyżki koszt w funkcjonowania stacji kontroli pojazd w. oBresji wobec przedsiębiorc w i pracownik w tego
sektora gospodarki. Niech to nie będzie przysłowiowy,,Skok na kasę'' Ze strony TDT.

Zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w ustawie wywołują negatywne
skutki dla sektora finans w publicznych' w tym budżetu paristwa i samorząd w. Negatywne skutki wobec blisko
5 tysięcy przedsiębiorc w (podmiot w] prowadzących stacje kontroli pojazd w. ponad 10 tysięcy pracownik w
tego sektora fdiagnost wJ. Negatywne skutki wobec blisko 400 pracownik w samorząd w powiatowych.
nadzorujących obecnie SKP. Dezorganizują wypracowany przez lata system funkcjonowania technicznej kontroli
poiazd w zamiast go naprawiać. uszczelniać. doskonalić i unowocześniać.

Zaproponowane przez Ministerstwo Infoastrulaury i Budovrrnictwa zmiany w ustawie powoduią
wzrost koszt w nadzoru nad systemem bada technicznych poiazd w z 2,32 mln rocznie obecnie do
kwoty 67,3s mln złoĘch rocznie według założeft ustawy, a więc blisko 30-o krotnie. Redukuią
zatrudnienie w obszarze nadzoru z obecnych około 3B0 os b do planowanych 231 os b zatrudnionych w
TDT. wpływaią więc negatywnie na rynek pracy'

Zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w ustawie powodują negaĘwne
skutki także w wielu innych obszarach gospodarki, na kt re zwracają uwagę inne resorĘ w swoich uwagach do
projektu, a lrt rych tutaj ze względu na obszerność materii zacytować nie spos b. Te i inne argumenty wraz z
propozycją alternatywnych rozwiązari kierowaliśmy W naszych pismach do Paristwa Ministerstwa, a także do
innych resort w. Niestety z przykrością musimy zauważyć, że ieśli inne resorĘ udzieliĘ nam odpowiedzi
na wszystkie pisma to z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nie otrzymaliśmy żadnei
odpowie dzi. Czy tak powinny być traktowane podmioty prawa i obywatele, kt rzy się w nich zrzeszaią?

Dlatego też mając na uwadze wdrożenie sformalizowanych wymog w Dyrektyrnry 2014/45/UE w stopniu
bezwzg|ędnie koniecznym dla wykonania przez Polskę jej implementacji, zwracamy się ponownie z apelem do
Pana Ministra o zaniechanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym - druk nr
UC65 i rozpoczęcie prac nad nowym proiektem, kt ry zmniejszy koszty finansowe i skutki społeczne
wprowadzanych zmian, a r wnocześnie umożIiwi wdrożenie systemu CEPiK 2.0 i uwzględni potrzebę cyfryzacji
w obszarze rejestru pojazd w oraz poprawi system bezpieczeristwa w ruchu drogowym w spos b znaczący.

Do prac nad takim proiektem nasze Stowarzyszenie gotowe iest w każdei chwili się włączyć i oferuie
w tei materii wiedzę i doświadczenie swoich członk w. Stworzenie takiego systemu badari technicznych
iest statutowym celem naszego Stowarzyszenia. Stworzenie takiego systemu jest pożądane i oczekiwane.
Natomiast forsowanie projelitu sprzed laĘ opracowanego w innych warunkach i w innej rzeczywistości
politycznej jest szkodliwe i niepożądane.

Z wyrazami szacunku
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otrzymulą: xrrińit#ztvtrt
Pan Mateusz Morawiecki _ Wiceprezes Rady Ministr w, Minister Raałoju i Finans w
Pan larosław Gowin _ Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Henryk Kowalczyk - Minister, Członek Rady Ministr w
Pani Beata Kempa - Minister, Członek Rady Ministr w, Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministr w
Pani Anna Streży ska _ Minister Cyfryzacji
Pan Mariusz Błaszczak _ Minister Spraw Wewnętrznycłl i Administracji
Pani Jolanta Rusfnfak - Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
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