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dotyczy: projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk UC48, wersja z 09.06.2021r. 

    
 
 

       Szanowny Panie Premierze 
 
       W związku z kontynuowaniem prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw – druk UC48, w wersji z dnia 09 czerwca 2021 roku - Warszawskie Stowarzyszenie 
Stacji Kontroli Pojazdów krytycznie ocenia brak pozytywnych zmian w projekcie i nieuwzględnienie najbardziej 
istotnych uwag strony społecznej, przedstawionych w procesie konsultacji społecznych, a także w trakcie 
spotkania z ministrem Rafałem Weberem w dniu 28 kwietnia br. w Biurze Rzecznika MiŚP. Nie uwzględniono 
także stanowiska organizacji zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego oraz opinii wyrażonych przez 
Członków Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej i Zespołu ds. Transportu przy Rzeczniku MiŚP.  
 

       Brak postępu oznacza, że w projekcie forsowane są nadal te same rozwiązania, które zostały odrzucone przez 
Sejm 14 grudnia 2018 roku, które wykraczają poza wymagania Dyrektywy 2014/45/UE, a które zamiast 
wprowadzać ułatwienia – wprowadzają kolejne utrudnienia w działalności Przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów (SKP). Tak ogromna ilość uwag krytycznych sprawia, że projekt ustawy jest dla strony 
społecznej, a szczególnie Przedsiębiorców – nieakceptowalny i budzi nasze zastrzeżenia co do prawdziwych 
intencji projektodawcy. Wskazywaliśmy już wielokrotnie na te argumenty, które budzą szczególne wątpliwości i 
nie powinny się znaleźć w ustawie z następujących powodów: 

1. Projekt narusza zasadę „UE+0” poprzez regulacje wykraczające poza wymagania Dyrektywy 2014/45/UE 
wprowadzając: 

a) dualizm w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów poprzez przeniesienie części nadzoru nad 
systemem badań technicznych pojazdów od Starostów do Transportowego Dozoru Technicznego i 
nadanie TDT nadzwyczajnych uprawnień wobec diagnostów samochodowych przeprowadzających 
badania techniczne pojazdów z pominięciem art. 48 i art. 54 ustawy Prawo Przedsiębiorców, dotyczących 
kontroli Przedsiębiorcy. Wprowadzenia takiego rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE; 

b) system ponownych badań technicznych, wprowadzający nieporozumienia pomiędzy SKP i diagnostą, 
a posiadaczem pojazdu, łamiący zaufanie do systemu badań technicznych i deprecjonujący rolę diagnosty 
w tym systemie, a równocześnie poprzez ingerencję inspektora TDT w procedurę badania technicznego 
naruszający obiektywizm diagnosty, wynikający z proponowanych przepisów – art. 81c, ust. 7 i art. 83af. 
Wprowadzenia takiego rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE;  

c) system dokumentowania obecności pojazdu na badaniu technicznym, wykraczający poza logikę i 
obecnie funkcjonujący system rejestru badań technicznych pojazdów, który wymaga wpisania do rejestru 
badań przebiegu pojazdu w chwili badania. Dublowanie zapisu przebiegu pojazdu w chwili badania 
dodatkowym zdjęciem wskazań drogomierza to zbędne powiększanie kosztów dokumentacji o 100%. 
Wprowadzenia takiego rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE; 

d) system dodatkowych opłat za badania techniczne pojazdów wykonywane po terminie, nakładający na 
Przedsiębiorców obowiązek nieodpłatnego pobierania i odprowadzania na rzecz TDT opłat za te badania 
wraz ze wszystkimi skutkami karno-skarbowymi wynikającymi z Ordynacji Podatkowej. Jest to 
jednocześnie niezgodna z prawem próba dwukrotnego karania posiadacza pojazdu za to samo 
wykroczenie. Wprowadzenia takiego rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE; 

e) koszty finansowe obecnego nadzoru Starostów nad SKP to 23,1 mln złotych. Koszt dodatkowego 
nadzoru TDT to 220 milionów złotych. Dziesięciokrotny wzrost wydatków budżetu państwa z pieniędzy 
podatnika. Wprowadzenia takiego rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE; 
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2. Projekt poprzez rozdzielenie nadzoru Starostów nad Przedsiębiorcami prowadzącymi SKP i nadzoru 
Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) nad diagnostami przeprowadzającymi badania techniczne 
pojazdów wprowadza dualizm w nadzorze i generuje po stronie państwa ogromne wydatki budżetowe 
sięgające 220 milionów złotych, które mają pokryć działalność nadzorczą TDT wobec diagnostów. 
Jednocześnie omijane są w ten sposób przepisy art. 48 i art. 54 ustawy Prawo Przedsiębiorców 
zapewniające kontrolę Przedsiębiorcy według określonych standardów. Wprowadzenia takiego 
rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE; 

3. Projekt zakłada przeniesienie systemu egzaminowania kandydatów na diagnostów do Instytutu Transportu 
Samochodowego (ITS) sankcjonując równocześnie nielogiczny system egzaminowania poprzez 
wprowadzenie w części teoretycznej egzaminu zadania otwartego zamiast egzaminu składającego się z części 
teoretycznej (zestaw pytań testowych) i części praktycznej (wykonanie określonego badania technicznego). 
W działającym obecnie systemie zadanie otwarte jest przyczyną negatywnego wyniku egzaminu nawet w 90% 
przypadków, a system egzaminowania otoczony jest z niewiadomych powodów aurą tajemniczości. 
Wprowadzenia takiego rozwiązania nie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE; 

4. Projekt zmierza do zniszczenia Przedsiębiorców poprzez nadmierną ingerencję w autonomiczną 
działalność SKP, bezczynność w zakresie waloryzacji opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów 
nie zmienianych od niemal 17 lat, a równocześnie reglamentowanie ilości personelu diagnostycznego poprzez 
wadliwie skonstruowany system egzaminowania. Projekt nie zawiera też żadnych propozycji w zakresie 
corocznej waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów i jest równocześnie przejawem niegospodarności 
oraz braku troski o finanse państwa i kondycję ekonomiczną Przedsiębiorców SKP, którzy są doprowadzani 
na skraj bankructwa z powodu nieudolności państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Tymczasem tylko w wyniku waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów o wskaźnik inflacji (obecnie 
44,85%) do budżetu państwa wpłynęłoby z tytułu podatku VAT o ponad 200 milionów złotych więcej! 

5. Projekt zawiera wiele innych propozycji regulacji naruszających ustawę Prawo Przedsiębiorców w sytuacji, 
kiedy osiągnięcie celu Dyrektywy 2014/45/UE możliwe jest przy pomocy znacznie mniej drastycznych 
i uciążliwych środków w odniesieniu do Przedsiębiorców, a także posiadaczy pojazdów.  

Przedstawiony w druku UC48 z dnia 09 czerwca 2021 roku projekt nadal oceniamy NEGATYWNIE. 
Większość zaproponowanych tam rozwiązań nie jest konieczna z punktu widzenia implementacji 
Dyrektywy 2014/45/UE do polskiego systemu prawnego i nie musi być wdrażana! Jesteśmy zdania, aby 
implementować tylko te zapisy, których bezwzględnie wymaga Dyrektywa 2014/45/UE. Nic więcej! 
 

 

A zapisy Dyrektywy 2014/45/UE, wymagają implementacji tylko poniższych przepisów: 
 

1. Uaktualnienia definicji pojazdu historycznego (zabytkowego) - art. 3, pkt. 7 Dyrektywy. 
2. Wprowadzenia kilkutygodniowego marginesu elastyczności w ramach, którego przeprowadzane mają być 

okresowe badania zdatności do ruchu drogowego - pkt. 20 preambuły Dyrektywy. 
3. Wprowadzenia obowiązkowego szkolenia przypominającego lub egzaminu w celu uaktualniania poziomu 

kwalifikacji i kompetencji personelu diagnostycznego - pkt. 33 preambuły Dyrektywy. 
4. Zatwierdzenia ośrodków szkolenia diagnostów, które będą uprawnione do wystawiania świadectwa 

diagnostom, spełniającym minimalne wymogi w zakresie kompetencji i wyszkolenia - art. 13, ust. 2 Dyrektywy. 
 

       Lista uwag do projektu z druku UC48 jest na tyle długa, że nie sposób jej wymienić w jednym piśmie. Warto 
wspomnieć, iż postulowane przez nas uproszczenia w poświadczaniu spełniania warunków lokalowych i 
wyposażenia SKP, stanowiące istotną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej nie zostały w żaden 
sposób zmienione. Gdzie są tutaj te organy państwa, które zajmują się deregulacją? 
 

       Szanowny Panie Premierze 
 

       Na oczach Polskiego Rządu tworzona jest patologiczna ustawa, która dla kaprysu projektodawców narusza 
elementarne zasady racjonalizmu gospodarczego tworząc nowe bariery i uciążliwości dla Przedsiębiorców. 
Bariery te mają być finansowane z budżetu Państwa. Zamiast poszukiwać rozwiązań optymalnych tworzy się 
tak naprawdę ustawę finansującą działalność TDT z budżetu Państwa. To skandal! 
 

       Prosimy uprzejmie Pana Premiera o zablokowanie takich zmian legislacyjnych, które pod pretekstem 
implementacji Dyrektywy 2014/45/UE zawierają szereg kosztownych nadregulacji i generują ogromne wydatki 
po stronie budżetu Państwa. Implementacja niezbędnego minimum zawartego w Dyrektywie redukuje te wydatki 
do minimum. 
 

   
    Z wyrazami szacunku 
 

      Kazimierz Zbylut 
 

        Prezes Zarządu 
Dokument podpisany elektronicznie 
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