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Pan Senator 

STANISŁAW KOGUT 
Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Wiejska 6 
00-902 Warszawa 
 

dotyczy: ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 596, druki 
sejmowe nr 1740 i 1808).   

  
       Szanowny Panie Senatorze 
 

       W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (druk senacki nr 596, druki sejmowe nr 1740 i 1808) Warszawskie Stowarzyszenie Stacji 
Kontroli Pojazdów (WSSKP) – organizacja, której celem jest tworzenie warunków organizacyjno - prawnych, 
sprzyjających funkcjonowaniu, rozwojowi oraz poprawie jakości badań technicznych pojazdów w Polsce, 
przedstawia poniżej swoje uwagi do przyjętej przez Sejm w dniu 15 września br. ustawy, która jest przedmiotem 
obrad Senatu w dniach 20-21 września 2017 roku.  
       Przyjęta przez Sejm ustawa (druk 1740 i 1808) zawiera kilka zapisów, które po wejściu w życie mogą 
doprowadzić do paraliżu systemu badań technicznych pojazdów w Polsce. Zapisy te dotyczą w szczególności braku 
alternatywnego kanału postępowania w przypadku badania technicznego pojazdu przy braku łączności 
teleinformatycznej stacji kontroli pojazdów z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów. Łączność taka ma być 
nawiązywana przy pomocy stałego IP komputera. Obecni na rynku dostawcy internetu nie są w stanie zapewnić 
takiej łączności o dobrych i stabilnych parametrach oraz przystępnej cenie. Jeśli więc projektodawcy ustawy mają 
taką wiedzę to dlaczego nie zapewnili w ustawie możliwości korzystania z rozwiązania alternatywnego? Może się 
okazać, że stacje kontroli pojazdów nie będą w stanie wykonywać badań technicznych pojazdów z powodu braku 
łączności z serwerem CEP i system kontroli technicznej pojazdów zostanie sparaliżowany. Co ma zrobić stacja 
kontroli pojazdów w momencie awarii na łączach lub braku łączności z serwerem CEP z przyczyn od niej 
niezależnych? 
       Drugą kwestią, która również może spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu stacji kontroli 
pojazdów jest zmiana kolejności wykonywanych przez stację kontroli pojazdów czynności. Jeśli dotychczas 
diagnosta przeprowadzał badanie techniczne pojazdu lub inne czynności przewidziane prawem do wykonania 
przez stację kontroli pojazdów, a następnie pobierał opłatę to w konsekwencji przyjętej ustawy nastąpi 
odwrócenie tych czynności: najpierw pobierana będzie opłata, a następnie wykonywane badanie techniczne. Takie 
odwrócenie kolejności będzie prowadzić niejednokrotnie do konieczności doliczania opłat, których pobranie 
wynikać będzie z przeprowadzonych czynności. Dla Członków Stowarzyszenia takie odwrócenie czynności jest 
zupełnie niezrozumiałe i nielogiczne. Nie stosuje się go nawet w krajach, gdzie badania techniczne funkcjonują od 
wielu, wielu lat. Wykonywane przez stacje kontroli pojazdów czynności nie są tożsame z czynnościami np. organu 
rejestracyjnego, gdzie jest od początku oczywisty zakres czynności administracyjnych do wykonania. W 
przypadku stacji kontroli pojazdów tak nie jest. Tłumaczenie tej zmiany „turystyką badań” jest niepoważne. 
       Reasumując wnosimy o zmianę zapisów przedmiotowej ustawy w taki sposób, aby nie powodowała ona 
zamieszania w obecnym funkcjonowaniu systemu badań technicznych pojazdów, prowadziła do jego 
unowocześniania, a nie zakłócania stabilności funkcjonowania. Szczegółowe uwagi i propozycję w załączniku do 
niniejszego pisma. 
 

      Z wyrazami szacunku 

              Prezes Zarządu 

 

          Kazimierz Zbylut 

Otrzymują: 
Pani Anna Streżyńska   – Minister Cyfryzacji 
Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa. 
Pan Bogdan Rzońca       – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. 
Pan Paweł Pudłowski    – Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 
Pan Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich. 
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UZASADNIENIE 
 
       Przyjęta przez Sejm w dniu 15 września br. ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (druk senacki nr 596, druki sejmowe nr 1740 i 1808) zawiera sprzeczne zapisy dotyczące 
kolejności wykonywania czynności związanych z badaniami i pobieraniem opłat z tym związanych. I tak zawarta 
w art. 3 ustawy poprawka f) pkt 15, odnosząca się do art. 83, ust. 1 (treść poniżej)  
 

 
 

 
jest sprzeczna z art. 82, ust. 2.67) aktualnie obowiązującej ustawy Prawo o ruchu drogowym – treść poniżej. 

 
 

       W odniesieniu do współpracy stacji kontroli pojazdów z Centralną Ewidencją Pojazdów proponujemy 
rozważenie późniejszego terminu obowiązywania ustawy do czasu zapewnienia alternatywnej możliwości 
prowadzenia rejestru badań technicznych pojazdów na wypadek, gdyby współpraca teleinformatyczna SKP – CEP 
nie mogła prawidłowo funkcjonować np. z przyczyn leżących po stronie łączy internetowych, np. 1 stycznia 2018r. 

 
       Brak alternatywnego rozwiązania tej kwestii może spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu 
systemu badań technicznych pojazdów w Polsce. 
 
       Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych uwag w celu prawidłowego funkcjonowania przepisów 
prawa w tym zakresie.  


