
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę 

na 22. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Chcemy zainteresować Pana Ministra problemem przedstawionym przez przedsiębiorców – importerów 

samochodów używanych. Istota problemu tkwi w nowych uregulowaniach prawnych dotyczących badań 
technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Ustawodawca zlikwidował tak zwane pierwsze badanie 
dla takich pojazdów przed pierwszą rejestracją w Polsce; funkcjonują jedynie badania okresowe i badania 
dodatkowe.  

Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnego badania technicznego jest umieszczenie na pojeździe 
tablic rejestracyjnych. Większość pojazdów sprowadzonych z zagranicy takowych tablic nie posiada. Zatem 
na wniosek importera zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 starostwo powiatowe, dokonując czasowej rejestracji, 
wydaje pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne. Zaznaczam, że aby otrzymać to pozwolenie, należy 
przedstawić takie same dokumenty, jakie są wymagane do stałej rejestracji. Pozwolenie czasowe, zgodnie z 
art. 71 ust. 1, jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu. Tymczasem policjant, 
powołując się na art. 132 ust. 1 pkt 1, może zatrzymać pozwolenie czasowe, a nawet nakazać usunięcie po-
jazdu z drogi w myśl art. 130a. 

Reasumując: bez pozytywnych badań technicznych nie można uzyskać dowodu rejestracyjnego; stacja 
diagnostyczna nie dokona badania technicznego samochodu bez tablic rejestracyjnych; tablice rejestracyjne 
otrzymuje się wraz z pozwoleniem czasowym; pozwolenie czasowe nie daje gwarancji dojazdu do stacji dia-
gnostycznej, bowiem brak badań technicznych może być powodem zatrzymania pozwolenia czasowego przez 
policjanta podczas rutynowej kontroli drogowej. Niespójność czy też konflikt przepisów prawa o ruchu dro-
gowym sprawia, że właściciel pojazdu dopuszczonego do ruchu, posiadacz pozwolenia czasowego – jedno-
cześnie, w tej samej chwili – jest zarówno w zgodzie, jak też w konflikcie z przepisami prawa. 

Mając to na względzie, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości dokonania 
zmian w ustawie, które wyeliminują niespójne przepisy prawa o ruchu drogowym. 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka 




