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Uwagi CAS zostały uwzględnione albo wyjaśnione.

A d.l. Uwaga została uwzględniona poprzez podanie w OSR informacji o maksymalnym 

obciążeniu dla przedsiębiorców.

Ad.2. Uwaga została wyjaśniona w piśmie (znak: DTD.1.0210.1.(17).2018.MB.l).

Ad.3. Uwaga została uwzględniona poprzez podanie w załączniku do OSR informacji 

o planowanej ciągłości analizy danych, także w trakcie prac legislacyjnych nad projektem 

aktu wykonawczego, tak aby maksymalnie wydłużyć okres zbierania danych.

Nie wprowadzono istotnych zmian w projekcie ustawy.

Brak uwag do przedstawionego projektu.

Pismo Ministra Infrastruktury (znak: DTD.l.O210.1.(17).2O18.MB.l) 2 7 IX 2018 r.

W piśmie MI odniósł się do uwag CAS, zgłoszonych 19 września- zadeklarował 

uwzględnienie jednej uwagi CAS oraz wyjaśnił dwie pozostałe zgłoszone uwagi.

Ad 1. Zadeklarowano uwzględnienie uwagi poprzez uzupełnienie OSR w pkt 7 

o informację o maksymalnym obciążeniu nałożonym na przedsiębiorców prowadzących 

stacje kontroli pojazdów wynikającym z projektu ustawy, tj. przy założeniu, że opłata 

jakościowa zostałaby określona w rozporządzeniu na maksymalnym poziomie określonym 

w ustawie, czyli 3,5 zł.

Ad 2. uwaga wyjaśniona przez resort w taki sposób, że proponowany przepis: „opłatę za 

przeprowadzenie badania tochnioznego po wyznaczonej dacie pobiera się niezależnie od 

opłaty za przeprowadzenie badania technicznego w wysokości odpowiadającej 50%

wysokości opłaty za przeprowadzanie badania te c h n ic z n g ^ o ^ n ^ e ^ ^ te ^ B to w g ó j^ i^

przedmiotowa opłata pełni funkcję opłaty administracyjnej bez VAT). W świe le
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informacji wskazanych przez MI zgłoszona uwagę do OSR można uznać za wyjaśnioną

Ad. 3 uwaga wyjaśniona przez resort w taki sposób, że resort rozpocznie proces 

legislacyjny po pół roku obowiązywania przepisów ustawy wprowadzających opłatę 

sankcyjną za badania techniczne dokonane po terminie. Wskazano, że na te potrzeby będą 

wykorzystywane dane rzeczywiste, a także prognozy i trendy uzyskane w wyniku analiz 

posiadanych danych. Wskazano także, że propozycja wydłużenia okresu zbierania danych 

będzie realizowana poprzez ciągłą aktualizację ww. danych, w trakcie całego procesu 

legislacyjnego, który musi zakończyć się przed 1 stycznia 2019 r. W świetle informacji 

zaprezentowanych przez MI zgłoszoną uwagę do OSR można uznać za wyjaśniona.

Należy jednak zastrzec, że ostateczna weryfikacja deklaracji projektodawcy oraz uznanie

uwag za uwzględnione możliwe będzie jedynie po otrzymaniu poprawionej OSR.

 2 1 IX 2018 r.

Analiza sposobu uwzględnienia uwag do OSR:

Ad 1. Z uwagi na zmiany w zasadach finansowania uwaga przestała być zasadna - wskazano, 

że wysokość opłaty jakościowej będzie określana w rozporządzeniu z uwzględnieniem 

kosztów realizacji przez TDT zadań oraz wysokości przychodów TDT z pozostałych źródeł. 

Maksymalna wysokość tej opłaty została ustalona na poziomie 3,5 zł (w poprzedniej wersji 

projektu opłata ta miała charakter stały i wynosiła 3,5 zł). W konsekwencji wysokość tej opłaty 

ponoszonej przez przedsiębiorców zostanie wyznaczona na minimalnym poziomie 

pokrywającym wydatki TDT.

Ad 2. Z uwagi na zmiany w zasadach finansowania uwaga przestała być zasadna ~ wskazano 

na brak danych umożliwiających wiarygodną prognozę w zakresie liczby przeprowadzanych 

badań technicznych po terminie. Przedstawiono informację, że w pierwszym roku 

obowiązywania ustawy dokonana zostanie analiza liczby badań po terminie, a informacja ta 

zostanie wykorzystana do wyznaczenia wysokości opłaty jakościowej.

Jednocześnie, do projektu wprowadzono szereg innych zmian dot. modelu finansowania m.in.:
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- zrezygnowano 2 wprowadzenia waloryzacji opłaty za badania techniczne pojazdu według

wskaźnika inflacji;

- opłata sankcyjna za przegląd po terminie ma stanowić przychód TDT (w poprzedniej wersji 

stanowiła dochód budżetu państwa).

Zmiany wprowadzone w projekcie zostały w większości odzwierciedlone w OSR. Nie 

wszystkie zmiany zostały jednak zaprezentowane w sposób prawidłowy.

Uwagi do OSR:

1. OSR wymaga oszacowania maksymalnych skutków ustawy, tj. wliczenia w skutki ustawy 

obciążeń finansowych dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na 

maksymalnym poziomie wynikającym z ustawy tj. gdyby opłata jakościowa została 

ustalona w rozporządzeniu na maksymalnym poziomie 3,5 zł;

2. OSR wymaga także wykazania dochodów budżetu państwa z tytułu VAT od opłat 

sankcyjnych oraz korekty przychodów TDT w tym zakresie;

3. rozważenia wymaga także wydłużenie okresu zbierania danych do analizy skali dochodów 

TDT z opłat po terminie oraz wyznaczenia wysokości opłaty jakościowej w drodze aktu 

wykonawczego - wydaje się, że pół roku może być krótkim okresem na zweryfikowanie 

założeń.

KRM-10-2-18 NT IV 13 VIII 2018 r.

W zakresie poprzednio zgłoszonej uwagi do OSR dotyczącej:

1. wyjaśnienia na jakiej podstawie przyjęto wysokość opłaty jakościowej na poziomie 4 zł ~

opłatę zmniejszono do 3,5 zł jednocześnie zmieniając grupę podmiotów, która będzie

opłatą obciążona (z właścicieli poj azdów na przedsiębiorców prowadzących stacj e kontroli 

pojazdów), w dalszym ciągu jednak w OSR nie podano wyjaśnienia w jaki sposób ustalona 

została wysokość tej opłaty;

2. wskazania podstawy przyjęcia założenia, że opłatę sankcyjną za badanie techniczne 

wykonane 45 dni po terminie uiści 10% właścicieli poj azdów ~ przedstawiono wyj aśnienie 

w piśmie (znak: DTP. 1.0210.1.(141.2018.AS. 1), jednak nie zostało one uwzględnione w
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OSR. Ponadto, wyjaśnienie to wskazuje jedynie ogólnie źródła danych (dane NIK, dane 

udostępnione przez ewidencję CEP i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), nie 

wskazując precyzyjnie w oparciu o jakie konkretne wskaźniki i liczby ustalano, iż 

1,56 min właścicieli pojazdów będzie spóźniać się z wykonaniem badania technicznego w 

nowym reżimie prawnym.

W projekcie wprowadzono następujące zmiany:

1. wprowadzono waloryzację opłaty za badania techniczne pojazdu od 2020 r. według 

wskaźnika inflacji (do szacunków pierwszej planowanej podwyżki stawki netto za badanie 

techniczne samochodu osobowego przyjęto wskaźnik inflacji 2,3% - tj. 1,83 zł, 

w kolejnych łatach przyjęto inflację na poziomie 2,5% - średni roczny poziom podwyżki 

w tym okresie oszacowano na ok. 2 zł)- poprzednia wersja projektu nie zawierała tego 

mechanizmu;

2. opłata jakościowa ustalona została na poziomie 3,50 zł oraz będzie ona ponoszona przez 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów od 2020 r. (w poprzedniej wersji 

projektu proponowano uiszczanie opłaty 4 zł przez właścicieli pojazdów);

3. ustalono wysokość opłaty za badania techniczne wykonane po terminie na poziomie 50% 

stawki podstawowej za przeprowadzenie badania technicznego, która stanowić będzie 

dochód budżetu państwa (we wcześniejszej wersji projektu opłata wynosiła 60% stawki 

podstawowej i stanowiła dochód przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów);

4. Wobec powyższych zmian skorygowano OSR:

a) oszacowano nowe wydatki właścicieli pojazdów na łączą sumę na poziomie 2 639.74 min

zł w okresie 10 lat (wcześniejszy projekt zakładał obciążenie finansowe właścicieli

pojazdów w okresie 10 lat na poziomie 1 566,98 min zł);

b) skorygowano obliczenia skutków regulacji dla przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów wykazując dodatnie saldo w okresie 10 lat na poziomie 882,7 min zł (w 

poprzedniej wersji projektu dochody tych przedsiębiorców wynosiły w okresie 10 lat - 

743,89 min zł);
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c) skorygowano obliczenia skutków regulacji dla budżetu państwa wykazując dochody na 

poziomie 1 207,95 min zł w okresie 11 lat (w poprzedniej wersji projektu dochody te 

wykazano na poziomie 194,36 min);

d) zmieniono szacunki kwot wydatków Transportowego Dozoru Technicznego w kolejnych 

latach- 552,62 min zł w okresie 11 lat (w poprzedniej wersji projektu wydatki wykazywano 

na poziomie 648,05 min zł).

5 V II2018 r.

Pismo Ministra Infrastruktury (znak: DTD.1.0210.1.(14).2018.AS.l)

W dołączonym piśmie wyjaśniono obydwie przedstawione uwagi CAS.

Ad 1. Projektodawca odnosi się głównie do faktu podniesienia stawki opłaty jakościowej z 3,5 

zł do 4 zł w stosunku do poprzedniej wersji projektu. Wskazano, że przyjęcie opłaty 

jakościowej w takiej wysokości wynika głównie z obniżenia lub pozostawienia na 

dotychczasowym poziomie innych opłat obciążających przedsiębiorców (jak np. opłata za 

wpis przedsiębiorcy do rejestru stacji kontroli pojazdów). Opłata jakościowa w wysokości 4 

zł ma zrekompensować utratę dochodów z tytułu innych opłat administracyjnych i zapewnić 

finansowanie szeregu wskazanych zadań będących w kompetencji Dyrektora TDT.

Ad 2. Projektodawca wskazał, że podstawą do przyjęcia założenia o tym, że opłatę sankcyjną 

za badanie techniczne wykonane 45 dni po terminie uiści 10% właścicieli pojazdów 

(1,56 min), stanowią dane udostępnione przez ewidencję CEP i Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny. Ponadto, brano pod uwagę wyniki kontroli NIK w przedmiocie dopuszczenia 

pojazdów do ruchu drogowego z 2017 r., gdzie wskazano liczbę pojazdów, których dowód 

rejestracyjny zatrzymano w skutek brak aktualnego badania technicznego w 2015 r. (152 tys.).

Odnośnie uwagi drugiej, warto zauważyć, że niepewność związana z wpływami z opłat z kar, 

przede wszystkim „mechanizm odstraszania” przez wprowadzoną sankcję, może spowodować 

znacznie niższą liczbę właścicieli pojazdów objętych nową opłatą sankcyjną, aniżeli założona 

przez projektodawcę.
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Należy wskazać również, że informacje przekazane w piśmie MI powinny zostać 

uwzględnione bezpośrednio w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

28 V I 2018 r.

Opinia Centrum Analiz Strategicznych 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

CAS-2

do t projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 19 czerwca 2018 r.? UC65

KRM-10-2-18

1. Rekomendacja Centrum Analiz Strategicznych

Pozytywna z zaleceniem uzupełnienia O SR.
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3. Opinia w zakresie oceny skutków regulacji

Projekt stanowi kompleksową regulację systemu badań technicznych pojazdów. Tworzony jest 

centralny system zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów poprzez 

powierzenie jednemu podmiotowi - Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego 

(TDT) najistotniejszych elementów mających wpływ na jakość badań technicznych 

pojazdów, tj. nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz przedsiębiorcami 

prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP), sprawdzenia potwierdzające posiadanie 

przez SKP warunków lokalowych oraz wyposażenia kontrolno -  pomiarowego, nadzoru nad 

przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodkami szkolenia diagnostów (OSD), przeprowadzania
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badan technicznych trolejbusów i tramwajów a także innych specjalistycznych badań 

technicznych poj azdów, przeprowadzania przez TDT badania „sprawdzaj ącego” w

przypadku uzasadnionego podejrzenia przeprowadzenia przez diagnostę badania

technicznego niezgodnie z przepisami prawa, umieszczania numeru nadwozia, podwozia lub 

ramy oraz wykonanie i umieszczanie tabliczki znamionowej zastępczej, prowadzenia 

rejestrów: nadanych i umieszczonych numerów nadwozia, podwozia lub ramy oraz 

wykonanych i umieszczonych tabliczek znamionowych zastępczych, prowadzenie rejestru 

SKP, rejestru diagnostów i rejestru OSD, nadanych i umieszczonych numerów nadwozia, 

podwozia lub ramy oraz wykonanych i umieszczonych tabliczek znamionowych 

zastępczych. Wprowadzane są nowe opłaty (np. opłata za badanie techniczne wykonane 45 

dni po terminie w wysokości 60% stawki podstawowej za przeprowadzenie badania 

technicznego, opłata przeznaczona na zapewnienie wysokiej jakości badań technicznych, 

tzw. opłata jakościowa, w wysokości 4 zł uiszczana przy każdym badaniu technicznym, 

opłata za sprawdzenie uzupełniające, opłata za wydanie decyzji przyznającej uprawnienia 

diagnoście, opłata za wpis OSD do rejestru, opłata za seminaria dla wykładowców). 

Zmieniana jest wysokość opłaty za wpis do rejestru SKP oraz adresat opłat (ze starostw i 

SKP na TDT).

W sporządzonej ocenie skutków regulacji, czytanej razem z uzasadnieniem, w sposób 

wystarczający opisano i przedstawiono najważniejsze skutki regulacji, tj.:

• dochody budżetu państwa na średnim rocznym poziomie 19,08 min (obejmują wpływy

z tytułu VAT od opłaty sankcyjnej za badanie techniczne po terminie na poziomie 17,2 

min średniorocznie, wpływy z tytułu 51 % PIT nowozatrudnionych pracowników TDT, 

tj. w 2018 r. -  0,04 min i we wszystkich kolejnych latach 0,99 min zł) oraz 30% 

zweryfikowanego zysku w TDT (tj. w 2018 r. -  0,55 min z ł , 2020 r. -  1,69 min z ł , 

2021 r. -  1,46 min z ł , 2022 r. -  1,65 min zł i w 2023 r. -  0,14 min zł);

® dodatnie saldo dla JST na średnim rocznym poziomie 2,79 min (obejmują brak 

wpływów związany ze zmianą adresata opłat ze starostw na TDT, zmniejszenie 

wydatków związane z brakiem konieczności zlecania w ramach porozumień z TDT 

czynności kontrolnych SKP oraz wpływy z tytułu 49% PIT od wynagrodzenia
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nowozatrudnionych pracowników TDT, tj. w 2018 r. ■ 0,04 min zł, a w latach 

kolejnych 0,95 min zł);

•  dochody TDT na średnim rocznym poziomie 62,1 min (z tytułu nowych oraz zmiany a 

zmiany adresata opłat na TDT) oraz wydatki na średnim rocznym poziomie 64 min 

związane z nadzorem, w tym zatrudnienie 323 nowych pracowników (w 2018 r. - 69 

pracowników, a od 2019 dodatkowych 254 pracowników) oraz związane z wynajmowaniem 

od SKP stacji na których TDT wykonywać będzie swoje zadania;

o dodatnie saldo dla SKP na rocznym średnim poziomie 73,2 min (uwzględnione zostały 

przychody z opłaty sankcyjnej, oszczędności wynikające ze zmniejszenia opłaty za 

wpis do rejestru SKP, wydatki związane z wprowadzeniem opłaty za sprawdzenie 

uzupełniające SKP oraz brak wpływów z tytułu opłat, które zmieniły adresata z SKP);

•  dodatkowe wydatki dla właścicieli pojazdów (przedsiębiorcy i obywatele) na rocznym 

średnim poziomie 154,1 min (z tytułu opłaty sankcyjnej oraz opłaty jakościowej).

W sporządzonej OSR brakuje jednak:

3. wyj aśnienia na j akiej podstawie przyj ęto wysokość opłaty j akościowej na poziomie 4 zł 

oraz

4. wskazania podstawy przyjęcia założenia, że opłatę sankcyjną za badanie techniczne 

wykonane 45 dni po terminie uiści 10% właścicieli pojazdów.

(Waldemar Paruch)
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