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Bezpieczeństwo obywateli jest wartością konstytucyjną, za które odpowiada Państwo.
W zakresie kontroli sprawności technicznej pojazdów zadanie strzeżenia tego
bezpieczeństwa zostało powierzone prywatnym przedsiębiorcom prowadzącym stacje
kontroli pojazdów. Polska Izba stacji Kontroli Pojazdów jako izba gospodarcza zrzesza blisko 400
podmiotów wykonujących badania techniczne pojazdów.

5 lutego 2014 roku zakończyła pracę grupa robocza, która zgodnie z inicjatywą
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała sposób realizowania celów zawartych w "Strategii
działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich
jakości". Uczestniczyliśmy w pracach tej Grupy. Jedną z tez jednogłośnie aprobowanych przez
wszystkie organizacje była nowelizacja rozporządzenia dotyczącego opłat za badania techniczne
pojazdów. Mimo iż powstały konkretne projekty legislacyjne w tym zakresie, niestety
do dnia dzisiejszego, brak jest konkretnych działań resortu w tej sprawie.

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów to regulowana działalność gospodarcza, której warunki
i zasady, w tym dotyczące pobierania opłat za badania, są ściśle określone przepisami prawa. Zgodnie
z art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo o ruchu drogowym minister właściwy do spraw
transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za przeprowadzenie badań
technicznych. Powinien przy tym uwzględnić warunki techniczne pojazdów podlegających
badaniu, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujących badanie oraz
koszty wykonywania badań. W naszej ocenie ta delegacja ustawowa nie jest od 2004 roku
prawidłowo wykonywana w zakresie ustalania wysokości opłat za badania techniczne.

Od 2004 roku ich wysokość nie uległa zmianie pomimo tego, że powyższa delegacja
ustawowa wyraźnie wskazuje, że obowiązujące prawo musi uwzględniać koszty
wykonywania badań. Wcześniej tj. od 1998 roku do 2004 roku wysokość opłaty za badania
była podwyższana systematycznie co dwa lata. Nie rozumiemy dlaczego obecnie od blisko
10 lat, praktyka wydawania nowych rozporządzeń w tym zakresie została zaniechana.

Szacujemy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat koszty funkcjonowania stacji kontroli
pojazdów wzrosły co najmniej o 64°/0. Opłaty za badania są określone w cenach brutto
zawierających podatek VAT. Zmiana stawki tego podatku w 2010 r. obciążyła jedynie przedsiębiorców
i niezgodnie z prawem nałożyła na nich dodatkowe obciążenie podatkowe w wysokości 1%, co jest
niezgodne ze wspólnotową zasadą neutralności tego podatku. Wzrost kosztów prowadzenia
działalności nie został przedsiębiorcom w żaden sposób zrekompensowany. Taki stan
rzeczy przyczynia się w chwili obecnej do braku środków na konserwację i modernizację
urządzeń, co sprzyja również narastaniu patologii związanych z jakością wykonywanych



badań, a w konsekwencji prowadzi do degradacji funkcjonującego systemu kontroli
pojazdów.

W analogicznym okresie, tj. pomiędzy 2004 a 2014 rokiem wzrosły urzędowo
określone opłaty w innych obszarach związanych z motoryzacją m.in. w zakresie kosztów
egzaminów na prawo jazdy (egzamin praktyczny na kat. B w 2003 r. - 74 zł, obecnie 140 zł, opłata
za wydanie prawa jazdy tej kategorii w tym czasie podrożała z 84 zł do obecnych 100 zł, za wydanie
dowodu rejestracyjnego wraz kompletem nalepek legalizacyjnych z 60,50 zł do 85 zł w,201O:r. Opłaty
za badania techniczne pojazdów, których ustalenie leży w gestii ministra właściwego
ds. transportu, w tym okresie nie uległy zmianie.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów od dawna zabiega o podjęcie działań zmierzających do
urealnienia wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. W tym celu były przesyłane do resortu
infrastruktury liczne pisma i projekty (od'2008 roku było tych pism 14). Zawierały one także projekty
konkretnych rozwiązań prawnych. Za każdym razem otrzymywaliśmy odpowiedź, że nie ma
odpowiedniego klimatu politycznego i społecznego na wprowadzenie zmian. Częstym tłumaczeniem
były zbliżające się wybory różnego szczebla. Przedsiębiorcy' muszą natomiast prowadzić
działalność gospodarczą i wykonywać badania techniczne pojazdów cały czas niezależnie
od wszelkich uwarunkowań politycznych, czy też społecznych. Niezależnie do tego, czy
dany rok jest rokiem wyborczym, czy też nie.

Warto także wskazać, że konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie opłat wynika
także z faktu, że obowiązujący obecnie sposób ich wyliczania bazuje na nieobowiązującym
od 22 września 2009 roku rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania
badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
(Dz. U. z 2003 r., nr 227, poz. 2250 z późno zm.). Jak wynika z raportów Transportowego Dozoru
Technicznego w związku z niespójnością, a wręcz sprzecznością przepisów, diagności
popełniają bardzo dużo błędów podczas ich stosowania.

Oczekiwaliśmy szybkiego wprowadzenia w życie tez wypracowanych przez grupę
roboczą, co niewątpliwie przyczyniłoby się do poprawy funkcjonowania i uszczelnienia
systemu badań technicznych w Polsce. Postawę resortu odbieramy jako lekceważenie
całego naszego środowiska.

W związku z tym planujemy zorganizowanie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
W pierwszym etapie upublicznimy problemy nurtujące nasze środowisko i oflagujemy na
znak protestu stacje kontroli pojazdów.

Mamy nadzieję, że Pani Premier pochyli się nad zaprezentowanym w powyższym piśmie
problemem. Liczymy na to, że uda się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie
satysfakcjonowało obie strony, tj. stronę rządową i przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów.

Jednocześnie deklarujemy gotowość do bezpośredniego spotkania się z Panią Premier
w celu przedstawienia wszystkich problemów nurtujacych nasze środowisko.

/Y....CJYI 2/2


