
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 
1. Jaki przemysł reprezentujesz? * 
          
      Chemiczny 
 
      Drzewny 
 
      Elektroniczny 
 
      Elektrotechniczny 
 
      Farmaceutyczny 
 
      Hutnictwa metali nieżelaznych 

h 
      Hutnictwa żelaza i stali 
 
      Kosmetyczny 
 
      Kosmiczny 
 
      Lotniczy 
 
     Meblarski 
 
     Motoryzacyjny 
 
     Obronny 
 
     Odzieżowy 
 
     Papierniczy 
 
     Pojazdów szynowych 
 
     Produkcji materiałów budowlanych 
 
     Skórzano-obuwniczy 
 
     Spożywczy 
 
     Stoczniowy 
 
     Szklarski 
 
     Transportowy 
 
     Tworzyw sztucznych 
 
     Tytoniowy 
 
     Włókienniczy 
 
     Inny (jaki?)  



 
 
2. Jaki podmiot reprezentujesz? * 
            Można udzielić jednej odpowiedzi. 
  

Mikro- lub małe przedsiębiorstwo (do 49 zatrudnionych) 
 

Średnie przedsiębiorstwo (od 50-249 zatrudnionych) 
 

Duże przedsiębiorstwo (od 250 zatrudnionych wzwyż) 
 

Izbę gospodarczą 
 

Stowarzyszenie branżowe 
 

Związek pracodawców 
 

Jednostką naukową 
 

Organizację pozarządową 
 

Inne (jakie?)  
 
 
Masz problemy w funkcjonowaniu swojej branży? Jakie? 
   

3. Ogólne np. transformacja niskoemisyjna, cyfryzacja, transformacja w 
kierunku przemysłu 4.0, gospodarka obiegu zamkniętego, 
zagospodarowanie odpadów, dostęp do pracowników, dostęp do 
infrastruktury etc.) 
Maksymalna długość odpowiedzi: 1000 znaków 

 
Związane z prawem krajowym: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Związane z prawem unijnym: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Związane z dofinansowaniem dla branży: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Związane z kontaktami z urzędami (dotyczące celów i sposobu działania instytucji), np. kontrole, 
certyfikacja, normalizacja: 
 
Brak właściwego zrozumienia problemów branży SKP ze strony Ministra Infrastruktury. 
 

4. Branżowe / specyficzne dla poszczególnych gałęzi przemysłu 
Maksymalna długość odpowiedzi: 1000 znaków 

Związane z prawem krajowym: 

Nadregulacje prawne w obszarze działalności stacji kontroli pojazdów oraz ich pracowników 
– ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze do niej. 

Związane z prawem unijnym: 



Implementacja Dyrektywy 2014/45/UE w obszarze badań zdatności pojazdów do ruchu 
kołowego. Próby implementacji rozszerzonej, naruszającej zasadę UE+0. 

Związane z dofinansowaniem dla branży: 

Brak waloryzacji opłaty urzędowej za badania techniczne pojazdów od 16-u lat. Nawet o 
wskaźnik inflacji. 

Związane z kontaktami z urzędami (dotyczące celów i sposobu działania instytucji), np. kontrole, 
certyfikacja, normalizacja: 

Nadregulacja w obszarze wydawania „Poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków 
lokalowych SKP z warunkami technicznymi” (art. 83, ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym). 
Poświadczenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przed otwarciem SKP, a 
następnie co 5 lat, mimo iż SKP jest pod stałą opieką organu nadzoru – Starosty. Oczywista 
nadregulacja w tym zakresie generująca zbędne koszty po stronie przedsiębiorcy.  
 
W zakresie dostępu do kadr, zasobów, surowców, energii, infrastruktury etc.: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Jakich narzędzi potrzebujesz, aby rozwijać swoją firmę? 

Maksymalna długość odpowiedzi: 1000 znaków 
 

Pilnej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – projekt UC48 – w wersji 
przedstawionej przez stronę społeczną – Zespół roboczy przy Rzeczniku MiŚP poparty przez 
Radę Dialogu Społecznego – uchwała nr 93 z lutego br.  
 
 
6. Jakie potrzeby ma twoja firma w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji 

Twoich pracowników? 
Maksymalna długość odpowiedzi: 1000 znaków 
 

Wprowadzenie zgodnie z Dyrektywą 2014/45/UE tzw. szkoleń przypominających dla 
diagnostów oraz nowelizacji regulacji w zakresie szkolenia i egzaminowania diagnostów.  
 
7. Jakie są słabe i silne strony Twojej firmy? Jakie widzisz dla niej szanse, a 

jakie zagrożenia? 
Maksymalna długość odpowiedzi: 1000 znaków 

 
Polskie stacje kontroli pojazdów wykonujące urzędowe badania techniczne pojazdów należą 
do najbardziej nowoczesnych w Europie i na świecie. Jedyną rzeczą jakiej oczekują 
Przedsiębiorcy to racjonalne i stabilne podstawy prawne działalności oraz godziwe 
wynagrodzenie za wykonywane w imieniu Państwa czynności kontrolne. To zaprzestanie 
ciągłego straszenia zmianami w organizacji nadzoru nad systemem badań technicznych 
pojazdów i próbami przejęcia rynku badań technicznych przez instytucję podległą 
Ministrowi Infrastruktury. 
 
Szczegóły zostały zawarte w piśmie przewodnim do załącznika oraz Załączniku Nr 4 do opracowania 
w zakresie ułatwień prawnych w działalności gospodarczej. 


