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Pan	Senator	

ANDRZEJ	MISIOŁEK	

Przewodniczący	Komisji	Infrastruktury	

SENAT	RP	

ul.	Wiejska	4/6/8	

00-902	Warszawa	

	
	

	
dotyczy:	ustawy	z	dnia	13	czerwca	2019	roku	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	o	ruchu	drogowym	oraz	ustawy	o	transporcie		
																	drogowym	-	druk	1199.	
	
	
	
							Szanowny	Panie	Przewodniczący	
	
	
							W	 związku	 z	 planowanym	 na	 dzień	 25	 czerwca	 br.	 rozpatrzeniem	 przez	 senacką	 Komisję	
Infrastruktury	ustawy	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	o	ruchu	drogowym	oraz	ustawy	o	transporcie	drogowym	
(druk	senacki	nr	1199,	druki	 sejmowe	nr	3456	 i	3509)	Warszawskie	Stowarzyszenie	Stacji	Kontroli	
Pojazdów	–	przedstawia	poniżej	swoje	stanowisko	w	tej	sprawie.	

1. Warszawskie	 Stowarzyszenie	 Stacji	 Kontroli	 Pojazdów	 zostało	 pominięte	 w	 konsultacjach	 nad	
projektem	ustawy,	mimo	iż	działania	w	obszarze	ustawy	Prawo	o	ruchu	drogowym	są	podstawowym	
obszarem	zainteresowania	i	uwagi	Stowarzyszenia.	Takowe	zaproszenie	do	konsultacji	otrzymały	
natomiast	zagraniczne	spółki	prawa	handlowego.	
	

2. Warszawskie	 Stowarzyszenie	 Stacji	 Kontroli	 Pojazdów	 nie	 otrzymało	 zaproszenia	 do	 udziału	w	
posiedzeniu	 Komisji	 Infrastruktury	 zarówno	 sejmowej	 jak	 też	 senackiej	 z	 nieznanych	 nam	
powodów.	Może	dlatego	iż	procedowaną	materię	analizujemy	dokładnie	i	wielopłaszczyznowo.	

	
3. Nie	 kwestionujemy	 prawa	 organów	 kontroli	 ruchu	 drogowego	 do	 prowadzenia	 kontroli	 stanu	

technicznego	pojazdów	uczestniczących	w	ruchu	drogowym	i	uważamy	za	celowe	stworzenie	ram	
prawnych	 do	 prowadzenia	 takiej	 kontroli.	 Już	 w	 aktualnym	 stanie	 prawnym	 organy	 te	 mają	
możliwość	kierowania	pojazdów	co,	do	których	stanu	technicznego	istnieje	podejrzenie,	iż	mogą	być	
zagrożeniem	dla	uczestników	ruchu	drogowego	na	doraźne	badania	techniczne.	Są	to	tzw.	badania	
na	skierowanie	organów	kontroli	ruchu	drogowego.	Dlatego	budzi	nasze	zdziwienie	fakt,	iż	nowe	
uregulowania	pozbawiają	działające	stacjonarne	stacje	kontroli	pojazdów	możliwości	szczegółowej	
kontroli	 stanu	 technicznego	 pojazdów,	 które	 zostały	 negatywnie	 ocenione	 w	 trakcie	 drogowej	
kontroli	 wstępnej	 przez	 organy	 kontroli	 ruchu	 drogowego.	 Dyrektywa	 2014/47/UE	 zawiera	
minimalne	uregulowania	w	 zakresie	drogowej	 kontroli	 technicznej	 dotyczącej	 zdatności	 do	 ruchu	
drogowego	pojazdów	użytkowych	poruszających	się	w	Unii	…	W	przypadku	procedowanej	ustawy	
przyjęto	 rozwiązania	 wbrew	 zapisom	 tej	 Dyrektywy	 nie	 pozwalające	 na	 szczegółowe	 badanie	
kontrolowanego	pojazdu	w	 stacjonarnych	 stacjach	kontroli	 pojazdów,	 które	 aktualnie	wykonują	
wszystkie	rodzaje	badań	technicznych	pojazdów.	To	niezrozumiałe.	Szczegóły	w	dalszej	części.	
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4. Na	odrębne	omówienie	zasługują	koszty	przyjętych	zmian	prawnych,	tworzących	tzw.	równoległy	
system	 kontroli	 technicznej	 pojazdów	 obok	 tego,	 który	 jest	 i	 który	 funkcjonuje	 od	 lat.	 Koszty	
wprowadzanych	 zmian	wynoszą	 blisko	 60	milionów	 złotych	w	 skali	 10	 lat.	 Z	 racjonalnego	
punktu	widzenia	takie	działania	nie	mają	większego	uzasadnienia,	gdyż	każde	szczegółowe	badanie	
może	 zostać	wykonane	w	 istniejącej	 stacjonarnej	 stacji	 kontroli	 pojazdów,	 a	 działania	 organów	
kontrolnych	mogą	skupić	się	głównie	na	kontroli	wstępnej.	Zakupy	dziesiątek	pojazdów	dla	potrzeb	
Inspekcji	 Transportu	Drogowego	 powinny	 być	 ograniczone	do	 niezbędnego	minimum.	Wydanie	
blisko	 60	 milionów	 z	 pieniędzy	 Podatnika	 powiększy	 jedynie	 deficyt	 budżetowy	 i	 tzw.	 dług	
publiczny.	Racjonalność	przegrywa	w	tym	przypadku	z	przerostem	ambicji.	
	

5. Przepisy	wykonawcze	do	ustawy,	a	szczególnie	te	regulujące	zakres	i	sposób	kontroli	technicznej	
pojazdów	powinny	być	identyczne	jak	te,	które	dotyczą	badań	technicznych	przeprowadzanych	w	
stacjonarnych	stacjach	kontroli	pojazdów.	Nie	może	być	dualizmu	w	sposobie	kontroli	 jak	ma	to	
miejsce	 obecnie.	 Chyba,	 że	 są	 to	 działania	 obliczone	 na	 osiągnięcie	 określonych	 efektów	
legislacyjnych.	

	
6. Szczegółowe	porównanie	zapisu	art.	11,	ust.	1	Dyrektywy	2014/47/UE	oraz	art.	129fb	ust.	3	ustawy	

(druk	1199):	

	
Artykuł	11	Dyrektywy	2014/47/UE	
Punkty przeprowadzania kontroli	

1. Bardziej	 szczegółową	 drogową	 kontrolę	 techniczną	 przeprowadza	 się	 przy	użyciu	mobilnej	 stacji	 kontroli	
drogowej	 lub	 w	 wyznaczonym	 punkcie	 przeprowadzania	 kontroli	 drogowej	 bądź	 w	 stacjach	 kontroli	
pojazdów,	o	których	mowa	w	dyrektywie	2014/45/UE.	

 
Artykuł	129fb	ustawy	–	druk	1199	

3.	Szczegółowa	drogowa	kontrola	techniczna	jest	przeprowadzana	zgodnie	z	przepisami	wydanymi	na	
podstawie	art.	131	ust.	1	w:		
1)	mobilnej	stacji	kontroli	drogowej,		
2)	wyznaczonym	punkcie	przeprowadzania	kontroli	drogowej	obejmującym	obszar	o	odpowiedniej	
powierzchni,	na	którym	jest	możliwa	kontrola	techniczna	głównych	układów	w	pojeździe	odpowiedzialnych	
za	bezpieczeństwo		
–	 przy	 użyciu	 przyrządów	 kontrolno-pomiarowych	 niezbędnych	 do	 przeprowadzenia	 takiej	 kontroli,	 w	
szczególności	 przyrządów	 niezbędnych	 do	 oceny	 stanu	 hamulców	 i	 skuteczności	 ich	 działania,	 układu	
kierowniczego,	zawieszenia	oraz	uciążliwości	pojazdu.	

	

	
Uchwalona	 ustawa	 nie	 daje	 możliwości	 przeprowadzania	 bardziej	 szczegółowej	 kontroli	
technicznej	 w	 istniejących,	 stacjonarnych	 stacjach	 kontroli	 pojazdów,	 o	 których	 mowa	 w	
Dyrektywie	2014/45/UE.	Dlaczego???	
	
Wnosimy	o	uwzględnienie	przedstawionych	uwag.	
	
	

					Z	wyrazami	szacunku	
	
													Prezes	Zarządu	
	

												Kazimierz	Zbylut 


