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dotyczy: stanowiska WSSKP wobec projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym – UC48. 
    
 
 
 
 

       Szanowny Panie Ministrze 

 

       W imieniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli 

pojazdów (SKP), działających na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, zrzeszonych w 

Warszawskim Stowarzyszeniu Stacji Kontroli Pojazdów przedstawiam poniżej stanowisko wobec 

projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie implementacji Dyrektywy 

2014/45/UE do polskiego systemu prawnego.  
 

1. Projekt składa się z dwóch części – części dotyczącej szkoleń diagnostów – realizującej 
postanowienia Dyrektywy 2014/45/UE oraz części ponad wymagania Dyrektywy, do której należą 
regulacje z zakresu zmiany nadzoru nad systemem badań technicznych, badań technicznych po 
terminie oraz innych przepisów o charakterze porządkującym. 
 

2. Jeśli kwestie związane ze szkoleniem diagnostów są - po dokonaniu pewnych korekt - do przyjęcia 
to pozostała część projektu narusza zasadę „UE+0” i nie powinna być wdrażana, gdyż generuje po 
stronie państwa znaczne wydatki budżetowe. Kwota 220 milionów złotych, która jest 
przeznaczona w projekcie na zasilenie z budżetu państwa Transportowego Dozoru Technicznego 
powinna w całości być przeznaczona na ochronę zdrowia obywateli oraz zasilenie systemu ochrony 
zdrowia, który w okresie pandemii jest w dramatycznej sytuacji. To nie jest czas na takie projekty. 
 

3. W związku z tym kategorycznie nie zgadzamy się na:  
 

a) przeniesienie części kontrolnej, obejmującej nadzór nad systemem badań technicznych w 
zakresie dotyczącym diagnostów i poprzez nich dezorganizowanie pracy SKP i przedsiębiorców;  

b) nałożenie na przedsiębiorców nowych obowiązków w postaci poboru opłaty za badania 
techniczne po terminie i wszelkich tego konsekwencji finansowych i skarbowych; 

c) nakładanie kar finansowych na diagnostów i przedsiębiorców; 
d) pozbawianie możliwości odwoławczych poprzez rygor natychmiastowej wykonalności decyzji; 
e) ponowną próbę zniszczenia przedsiębiorców tego sektora poprzez nieprzemyślane rozwiązania 

legislacyjne, paraliżujące system badań technicznych pojazdów w Polsce. 
 

4. Nasze propozycje zawarliśmy w tekście samego projektu, który skróciliśmy i sprowadziliśmy do 
niezbędnego minimum legislacyjnego, aby zamknąć kwestię implementacji Dyrektywy 2014/45/UE. 
Grupa organizacji działających w obszarze SKP wyraziła swoje krytyczne stanowisko wobec 
projektu w trakcie telekonferencji dwóch Zespołów roboczych, działających przy Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, tj. Zespołu ds. Transportu oraz Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej. 
Zakres prac naszej grupy zmierza do modyfikacji tego projektu do niezbędnego minimum. 
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5. Projekt strony społecznej opiera się na następujących założeniach: 
 

a) Potwierdzeniem obecności pojazdu na badaniu technicznym powinna być jedna fotografia nie 5. 
b) Termin badania okresowego odpowiadający wyznaczonej dacie badania +/- 30 dni, liczony od 

wyznaczonej daty badania; 
c) Badanie techniczne po terminie wyżej wymienionym i poza uzasadnionymi przypadkami jak 

stan zdrowia czy naprawa pojazdu, (potwierdzone stosownymi dokumentami) powinny być 
karane mandatami o znacznej wartości przez uprawnione organy kontroli ruchu drogowego 
nie za brak badania, a za uczestnictwo w ruchu drogowym bez ważnego badania 
technicznego; 

d) Szkolenie dla kandydatów na diagnostów i warsztaty doskonalenia diagnostów przeprowadzają 
ośrodki szkolenia diagnostów. Seminaria dla wykładowców, ale także pracowników nadzoru 
Starosty nad SKP przeprowadzają zarówno ITS jak też i TDT; 

e) Egzaminy kompetencyjne dla diagnostów przeprowadzają zarówno ITS jak i TDT. Wspólna 
baza 1000 pytań powinna być dostępna publicznie, podzielona na losowane zestawy. Każdy 
zestaw składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna zawiera zestaw 
pytań testowych jednokrotnego wyboru. Część praktyczna zawiera wykonanie czynności 
określonego badania technicznego, wydanie oceny stanu technicznego oraz wypełnienie 
wymaganych dokumentów. Bez kontrowersyjnego pytania opisowego. 

f) W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą przedstawiciele organizatora, ministerstwa i strony 
społecznej, czyli organizacji przedsiębiorców SKP. 

g) Wszystkie kompetencje zarówno wobec SKP jak też diagnostów pozostają nadal przy Staroście; 
h) Rejestr stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów będzie stanowił integralną część CEPiK bez 

potrzeby generowania nowych rejestrów i kolejnych kosztów. Aktywny dostęp powinni 
posiadać Starostowie i zarządzać ze swojego poziomu systemem SKP na swoim terenie; 

i) Uważamy również za konieczne wpisanie do ustawy corocznej waloryzacji opłat za badania 
techniczne w oparciu chociażby o wskaźnik inflacji. To nie może być działalność charytatywna. 

 
6. Nie widzimy możliwości wzrostu finansowania kosztów działalności Transportowego Dozoru 

Technicznego w wysokości blisko 220 milionów złotych w najbliższych latach w sytuacji, kiedy 
kraj zmaga się z recesją gospodarki i trudnymi do oszacowania stratami przedsiębiorców. W 
racjonalnie działającym kraju powinien funkcjonować jeden Urząd Dozoru Technicznego i 
ograniczone koszty administracji. Państwo rządzone racjonalnie i oszczędnie ma szanse wyjść z 
recesji gospodarczej i koszmaru pandemicznego COVID-19. Przedsiębiorcy nie mogą być traktowani 
jak bankomat, z którego bez konsekwencji można wyciągać pieniądze na zaspokojenie kaprysu 
zmian nie dając im nic w zamian, nawet uczciwej organizacji systemu badań technicznych, 
godziwego wynagrodzenia i pomocnej dłoni jak ma to miejsce w krajach zachodu. Świat się zmienia 
i Polska też się zmienia. Widać to coraz jaskrawiej wokół nas. 
 

7. Niech polskie państwo zamiast zasady dominacji wobec przedsiębiorców zacznie stosować zasadę 
pomocniczości i partnerstwa. Będą znacznie lepsze efekty. Projektu w przedłożonej wersji UC48 
z oczywistych względów (brak przepisów wykonawczych, nadregulacja, niespójność) poprzeć nie 
możemy. Rozumiejąc jednak konieczność implementacji do polskiego systemu prawnego 
niewdrożonych zapisów Dyrektywy 2014/45/UE przedstawiamy w załączeniu zmodyfikowaną 
wersję tego projektu w zakresie dotyczącym szkoleń przypominających dla diagnostów.                 
Z uwagi na sytuację pandemiczną proponujemy przyjąć te zapisy już teraz. Natomiast wszelkie inne 
kwestie dotyczące ewentualnej reformy systemu badań technicznych pojazdów w Polsce powinny 
być przedmiotem uzgodnień strony rządowej i społecznej po zakończeniu pandemii i odbudowy 
gospodarki. Nie teraz kiedy umierają ludzie, a gospodarka jest na skraju wydolności.  

 

       Z wyrazami szacunku 

 

       Prezes Zarządu 
 
 
      Kazimierz Zbylut 


