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dotyczy: pisma z dnia 29 maja 2018roku - sygn. DTD.4,4400.3.40.2018,MB.1w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw.v
Prawo o ruchu drogowJtm oraz niekt rych innych ustaw - projekt UC65.

Szanowny Pąnte Ministrze

Warszawskie Stowarzyszenie Stacii Kontroli Poiazd w IWSSKP) - dziękuję za przesłanie stanowiska

Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy Prawo a ruchu drogowym, wd,raŻającej do polskiego

systemu prawnego DyrekĘwę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE - projekt MI nr UC65, zawartego w

piśmie z dnia 29 maja2.a19 roku.

Z uwagi na doniosłość i zakres projektowanych zmian czujemy się upowaznieni i zobowiązani by odnieść się

do zawartych w stanowisku stwierdzeri, ustaleri i propozycji.Ze względu na obszerność materii, a takze na nasze

liczne wystąpienia w tej sprawie ogranic z:ymy się tylko do kwestii zasadni czychi najistotniejszych.

Przedstawione w piśmie zmiany w proiekcie ustawy UC65 w wersii z 19 maia 2018 roku, zmierzaiące

do złagodzenia proponowanych wcześniei rozwiąza uważamy za krok we właściwym kierunku. |est to

między innymi efekt naszych merytorycznych wystąpieri, kierowanych do wielu insĘrtucji, gł wnie rządowych.

Trzeba jednak z całą mocą zaznaczyć. ze proponowane w projekcie regulacje nadal wykraczają poza rłrymaganą

Dyrektywą 2014/45/UE sferę rozwiązari koniecznych. spełniającvch warunek jej wdrożenia. Do kwestii

wymagających dalszych analriz, uzgodnieri i poszukiwania najlepszych rozwiąza na|eŻą następu|ące sprawy:

Bardzo kosztowna zmiana nadzoru nad systemem badali technicznych pojazd w we wszystkich jego

aspektach, AW szczeg lności aspekcie kosztowym, sięgającym kwoty 680'25 miliona złoĘch,liczonych w

skali 10lat, czyli ponad 68 milion wrocznie.ZDyrektywyniewynika obowiązekzmianyistniejącego nadzoru,

a wady w |ego funkcjonowaniu są skutkiem wieloletnich zaniedbari w tym zakresie.

Nasze zastrzeżenia budzi tryb i spos b wyboru jednostki, mającej pełnić po zmianach zadania nadzoru nad

systemem bada technicznych pojazd w Rodzi się pytanie, dlaczego nie rozważano innych wariant w i

możliwości (np. wojewod w), nie tylko pod względem kompetencyjnym, ale i kosztowym. Powstaje wrazenie,

że propozycja z|ecenia tego zadania TDT jest wynikiem działa paza merytorycznych, co stawia sam TDT w

niekomfortowej sytuacji. Nikt opr cz Starost w nie ma doświadczenia w nadzorze.Trzeba go tylko poprawić.

W przedstawionym stanowisku Pan Minister nie odnosi się w żaden spos b do kwestii ustalania i waloryzacji

opłat za badania techniczne pojazd w przeprowadzanych przez stacje kontroli poiazd w. Nie przedstawia

sposobu rekompensaty nakładanych na SKP wciąż nowych obciążeri w zakresie wyposażenia oTaz

infrastruktury technicznei i teleinformatycznei. Wspomina Pan jedynie o opłacie za badanie po terminie.
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Srodowisko nie oczekuie podwyżek opłat za badania techniczne poiazd w. Domagamy się natomiast

rekompensaty poniesionych koszt w i utraconych korzyści w ciągu minionych 14 IaĘ bo od ĘIu lat
opłaty funkcionuią na niezmienionym poziomie, mimo inflacii, wzrostu koszt w utrzymania i
funkcionowania firm, podczas gdy w tym okresie:

zlikwidowano opłaty za pierwsze badania techniczne poiazd w sprowadzanych z zagranicy:
obnizono wartość netto wszystkich badari technicznych o 1 0 w związku ze zmianą stawki VAT:
zlikwidowano opłaty za niekt re badania techniczne tzw. łączone (okresowe + dodatkowe]:
zlikwidowano opłatę za ustalenie danych technicznych pojazd w niezbędnych do jego rejestracli:
zmuszono SKP do wyręczania organ w rejestrujących przy wprowadzaniu danych poiazdu nie
zarejestrowanego do systemu CEPiK bez możliwości pobierania opłat za te czynności:
znacznie podwyższono koszty działalności (koszw pracownicze - 3-krotny wzrost płacy minimalnei'
koszty medi w. opłat serwisowych. administracyjnych. nowe czynności. wzrastające składki ZUS' itd.).

Skutkiem tych zdarze i działari iest spadek rentowności dla tego typu działalności o ponad 3oo/o,

spychanie przedsiębiorc w w szarą strefę i walka o utrzymanie się na rynku. Nie rozwiąże tego

problemu zmiana nadzoru na bardziei restrykcyiny i ieszcze bardziei kosztowny. Potrzebne iest
proste i iasne prawo i minimalna ingerencia pa stwa - iak w każdei działalności gospodarczei-

Wśr d vyystąpieri do Ministerstwa Infrastruktury Warszawskie Stowarzyszenie SKP skierowało w maju 2017

roku fponad rok temuJ prośbę i propozycję wprowadzenia do przepis w dotyczących znak w i sygnał w

drogowych znaku informacyjnego D-26e ''stacia kontroli poiazd w'', kt ry w znacznej mierze ułatwiłby

zmotoryzowanym obywatelom znalezienie miejsca do wykonania badania technicznego swojego samochodu,

a r wnocześnie uporządkował by lavestię reklamy usług w tym zakresie bez potrzeby stosowania sankcji w

tym zakresie. To moze być dobre działanie ministerstwa ds. transportu na rzecz środowiska SKP i obywateli

bez generowania jakichkolwiek koszt w.

Reasumuiąc - przedstawione przez Pana Ministra zmiany w proiekcie ustawy Prawo o ruchu

drogowym, implementuiące przepisy Dyrektywy 2o14/4s/ vE do polskiego systemu prawnego idą w

dobrym kierunku, ale wymagaią korekt i dopracowania ieszcze w wielu aspektach. Nie powinny

generować tak ogromnych koszt w i wykraczać poza wymagania samej Dyrektyłvy. Dlatego

proponujemy kontynuowanie prac nad dalszym doskonaleniem projektu i jesteśmy gotowi w te prace się

włączyć. Wyniki kontroli NIK z 2009 i za1-7 roku nie należy traktować iak wyroczni, ale iako
wskaz wkę do naprawy systemu. Projektowane rozwiązania powinny r wnież w większym stopniu

uwzględniać postęp w dziedzinie informatyki i cyfryzacji i korelować z rozwiązaniami już wprowadzonymi

przez resort cyfryzacji, z uwzględnieniem możliwości (r wnież kontrolnychJ systemu cEPiK. Dla

prawidłowego funkcjonowania już wprowadzonych rozwiązari w tym zakresie niezbędne jest wprowadzenie

jednolitego, centralnego rejestru badari technicznych z wykorzystaniem środk w unijnych. Przebudowa

systemu nadzoru nad badaniami technicznymi nie może generować tak ogromnych koszt w, bo finalnie i tak

ktoś to musi zapłacić. Uwzględnienie wskazanych przez nas uwag może vrrydatnie wpłynąć na poprawę

prawodawstwa w zakresie systemu badari technicznychpojazd w w Polsce, Czego Paristwu i sobie życzymy.
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otrzymują:
7 x ądresąt
1. x Prezes Rady Ministr w
1 x Szef Komitetu Stałego Rady Ministr w
1 x Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
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1" x Przewodniczqcy Podkomisji ds. mikro, ma$ch i średnich przeds.
1x Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministr w
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