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dotyczy sprawy: sygn. akt DTD. IV.0211.8.2016.MK.5 

 
 
 

W nawiązaniu do pisma z dnia 13 lipca 2016 r. (znak: DTD. IV.0211.8.2016.MK.5) 

dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (nr 81 z wykazu prac 

legislacyjnych MIB) po przeanalizowaniu jego treści pragniemy wskazać co następuję:  

 

1) Proponujemy modyfikację dodanego § 1a w następującym brzmieniu, jak również dodanie 

nowych § 1b i § 1c: 

 

„§ 1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów 

danych identyfikujących badany pojazd, z wyłączeniem badania, o którym mowa w art. 81 ust. 

3 ustawy, ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, a także po uiszczeniu przez 

właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty 

ewidencyjnej. 

 

§ 1b. W przypadku dokonywania  opłaty, o której mowa w § 1a, w obrocie bezgotówkowym 

za jej uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza pojazdu dyspozycji  

obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na 
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podstawie polecenia przelewu, zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu 

płatniczego.  

 

§ 1c. Przepisu § 1a nie stosuje się w zakresie w jakim wymaga się uiszczenia opłat przed 

wykonaniem badania technicznego pojazdu, gdy podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów 

najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostało wykonane badanie techniczne pojazdu, 

wystawi jego właścicielowi lub posiadaczowi dowód księgowy określający przyszły termin  

uiszczenia opłat.” 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 

poz. 1273) począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. proponuje się modyfikację art. 83 ust.1 

ustawy poprzez zmianę wstępu do wyliczenia w brzmieniu: ,,Badanie techniczne przeprowadza 

się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania 

technicznego i opłaty ewidencyjnej, w: " 

 

Ponadto zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r. o sygnaturze III CZP 

164/94 „spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku 

bankowego wierzyciela”. Zatem w przypadku świadczeń bezgotówkowych nowelizacja ustawy 

w obecnym kształcie uzależnia przeprowadzenie badania technicznego od daty płatności,  

a tym samym wymusza przedpłatę. Ponadto wiele stacji wykonuje badania techniczne 

użytkownikom pojazdów instytucjonalnym lub flotowym z odroczonym terminem płatności,     

a wprowadzenie nowych przepisów, bez ich uszczegółowienia w rozporządzeniu                    

w proponowanym kształcie może w znaczącym stopniu utrudnić wzajemne rozliczenia. 

Proponowana przez nas zmiana ma na celu wprowadzenie zapisów ustawowych do 

projektowanego rozporządzenia przy jednoczesnym uszczegółowieniu umożliwiającym  

podmiotom prowadzącym stacje kontroli pojazdów spełnienie nowego warunku ustawy  

w sytuacji, gdy wystawiany jest dokument księgowy (faktura VAT) z odroczonym terminem 

płatności lub dochodzi do transakcji w formie bezgotówkowej. 

 

W pozostałym zakresie dotyczącym wyłączenia obowiązku pobrania danych z centralnej 

ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd w przypadku badania, o którym 

mowa w art. 81 ust. 3 ustawy uzasadnienie zamieszczono przy punkcie 3 niniejszego pisma.   

 

2) W § 2 projektu rozporządzenia użyto sformułowania : „ - użyty w ust. 10, w § 4 ust. 1,  

w § 6 ust. 1 pkt 2 oraz w § 7 wyraz „wystawia” zastępuje się wyrazem „wydaje”; 
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W naszej ocenie powyższe sformułowanie powinno dotyczyć redakcyjnie jedynie w tym 

miejscu ust. 10 § 2. Pozostałe zmiany w zakresie zamiany wyrazu „wystawia” na „wydaje” 

powinny być legislacyjnie umieszczone w projekcie poprzez stosowną zmianę w brzmieniu przy 

§ 4 ust.1, § 6 ust.1 pkt 2 oraz § 7, tak jak ma to miejsce np. w projektowanej modyfikacji § 6 

ust. 4. 

 

3) W przypadku projektowanego zapisu § 2 ust.1 pkt 1) lit. c) norma ta powinna być dodana 

w innym miejscu tj. w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) jako nowe tiret 5 w następującym brzmieniu: 

 

„- sprawdzenie zgodności z danymi, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji 

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym 

do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 413); nie dotyczy 

badania, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy” 

 

Zmiana umiejscowienia projektowanej normy ma na celu dodanie jej do § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) 

rozporządzenia, który określa procedurę sprawdzenia cech identyfikacyjnych oraz ustalenia      

i porównania zgodności faktycznych danych pojazdu ze źródłami danych tam wymienionymi. 

Jednym z takich źródeł jest także katalog danych udostępnianych stacjom kontroli pojazdów 

na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 

zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do 

centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 413).  

Dodatkowo proponowana modyfikacja pozwoli na wyeliminowanie obowiązku sprawdzenia 

zgodności z danymi w CEP w przypadku okresowego badania technicznego przeprowadzanego 

przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy założyć,    

że w takim przypadku rejestr CEP nie będzie dysponował danymi pojazdów importowanych  

z zagranicy.  

 

4) W § 5 projektowane ust. 6 i 7 powinny otrzymać następujące brzmienie: 

„6. W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe 

lub danych technicznych pojazdu z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub 

odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta, wydając zaświadczenie                   

o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, 

wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, 

rejestru i centralnej ewidencji pojazdów. 
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7. W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe 

lub danych technicznych pojazdu z danymi zapisanymi w centralnej ewidencji pojazdów 

uprawniony diagnosta wydając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym 

pojazdu z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia  

o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, rejestru i centralnej ewidencji pojazdów 

oraz zwraca dowód rejestracyjny posiadaczowi pojazdu.” 

 

Diagnosta podczas przeprowadzania badania technicznego może stwierdzić także niezgodności 

w szerszym zakresie niż tylko cechy identyfikacyjne. Zgodnie z art. 66 ust. 3a ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym cechą identyfikacyjną jest nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy. 

Należy założyć, że po oględzinach pojazdu zostaną podczas badania wychwycone także 

niezgodności w zakresie np. mas pojazdu, które nieprawidłowo zostały oznaczone w jego 

dokumentach indentyfikacyjnych. Bez proponowanej zmiany diagnosta nie raportowałby tych 

niezgodności do CEP ani do organu właściwego dla rejestracji pojazdu.  

To jaki będzie wynik badania technicznego, wynika z Załącznika nr 1 działu I w tabeli pkt 0.2 

do rozporządzenia, gdzie określono m.in. usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za 

niezadowalający, a także wytyczne dotyczące oceny usterek.   

  

5) W przypadku § 5 ust. 8  projektu proponujemy modyfikację dodanego ust. 8 w brzmieniu: 

 

„8. Uprawniony diagnosta, który stwierdzi niezgodność danych, o których mowa w ust. 6 i 7, 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc 

ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów, 

właściwego dla rejestracji pojazdu starostę w celu usunięcia niezgodności.”; 

 

Zgodnie z art. 80bc ustawy, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. „w przypadku braku 

możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od 

podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.” W naszej ocenie 

mechanizm ten powinien także mieć zastosowanie w przypadku przesyłania danych  

w przypadku stwierdzenia niezgodności danych. Proponowane rozwiązanie pozwoli na 

uwzględnienie przypadku, gdy z przyczyn technicznych powiadomienie organu rejestracyjnego 

jest obiektywnie niemożliwe. Warto nadmienić, że rozwiązanie to projektodawca wprowadził  

w przypadku standardowego przesyłania danych po wykonaniu badania technicznego,  

o którym mowa w § 4 ust. 4 projektu.  
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6) W załączniku nr 1 w dziale I tabeli w projektowanym zapisie pkt 0.2 w kolumnie 4 

dotyczącej oceny usterek lit. c („Brak zgodności zapisów numeru identyfikacyjnego pojazdu 

(VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) ze stanem faktycznym”) proponujemy 

zamiast projektowanej usterki drobnej - UD określić w tym miejscu usterkę istotną – UI. 

 

Według projektowanych zapisów brak zgodności zapisów numeru identyfikacyjnego 

pojazdu (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) ze stanem faktycznym nie będzie 

skutkował już, jak ma to miejsce obecnie, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

Uważamy jednak, że wynik badania technicznego w przypadku stwierdzenia takiej usterki 

powinien być negatywny, gdyż niezgodność ta powinna być niezwłocznie usunięta. Jeśli 

użytkownik pojazdu nie dostanie wyniku negatywnego, jest wysoce prawdopodobne, że nie 

zrobi nic, żeby tę niezgodność usunąć. W obecnym stanie prawnym dzieje się tak np.         

z pojazdami przystosowanymi do zasilania gazem (dodatkowe wyjaśnienia w pkt 9).  

 

7) W załączniku określającym wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym 

w objaśnieniach do wzoru w przypisie nr 1, w naszej ocenie należy doprecyzować strukturę 

numeru badania w rejestrze badań technicznych SKP. Proponujemy następujący zapis: 

 

 

XXXXX1)/XXX2)/XXXX3) 

1) Pięcioznakowy numer badania zaczynający się z prawej strony np. 00001 

2)  Trzyznakowy kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów. W przypadku stacji podstawowej 

lit. „P” nie jest wpisywana. Uwaga spotykamy numery stacji dwuznakowe np. zamiast 003 jest 

03 – w takim przypadku dodać „0” 

3) Czterocyfrowy pełny rok. np. 2016 

 

 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów nie wnosi uwag do pozostałych zapisów 

analizowanego projektu. Jednakże mając na względzie uwagi płynące ze środowiska, 

proponujemy, aby w zmienianym rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy 

tych badaniach wprowadzić także dodatkowe, następujące zmiany: 
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8) W załączniku nr 1 w dziale I tabeli w pkt 6.1.10 w kolumnie 4 dotyczącej oceny usterek 

lit. e („Brak adnotacji „HAK” w dowodzie rejestracyjnym”) proponujemy zamiast 

projektowanej usterki drobnej - UD określić w tym miejscu usterkę istotną – UI. 

 

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, autobus, czy też 

kolejka turystyczna mogą być wyposażone w zaczep. W takiej sytuacji w dowodzie 

rejestracyjnym takiego pojazdu powinna figurować adnotacja „HAK”. W obecnym 

stanie prawnym brak takiej adnotacji skutkuje usterką drobną i wynik badania 

technicznego jest pozytywny. Powoduje to, że użytkownicy pojazdów mimo 

stwierdzonej usterki nie zabiegają o jej usunięcie i podczas następnego badania 

technicznego diagnosta stwierdza ją ponownie. Ponadto takie zapisy prawne 

umożliwiają samodzielny montaż zaczepu (haka) bez konieczności pojawienia się w 

stacji kontroli pojazdów celem sprawdzenia poprawności montażu. Gdyby, tak jak 

proponujemy, brak adnotacji „HAK” skutkował negatywnym wynikiem badania, 

użytkownik pojazdu byłby zmuszony do tego, aby taką adnotację uzyskać.  

 

9) W załączniku nr 1 w dziale I tabeli w pkt 10.5 w kolumnie 4 dotyczącej oceny usterek 

lit. d („Brak odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym 

mu dokumencie”) proponujemy zamiast projektowanej usterki drobnej - UD określić w 

tym miejscu usterkę istotną – UI. 

Brak odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu 

dokumencie skutkuje usterką drobną. Jak wynika z sygnałów płynących od 

diagnostów, większość użytkowników pojazdów nie zabiega o wpisanie odpowiedniej 

adnotacji do dowodu rejestracyjnego i na następnym badaniu technicznym za rok 

stwierdzana jest ta sama usterka. Negatywny wynik badania technicznego zmuszałby 

użytkownika pojazdu do działania.  

  

Wprowadzenie usterki istotnej przy braku zgodności cech identyfikacyjnych 

ze stanem faktycznym, braku adnotacji w dowodzie rejestracyjnym „HAK” i „GAZ”, 

podyktowane jest dbałością o zgodność i spójność danych w CEP. W naszej opinii 

tylko negatywny wynik badania technicznego skłoni użytkownika pojazdu do 

podjęcia działań zmierzających do usunięcia tych niezgodności. Jeśli byłyby to 

tylko usterki drobne, to w większości przypadków użytkownik pojazdu nie 

doprowadzi do ich usunięcia, a na następnym badaniu technicznym diagnosta 

będzie ponownie stwierdzał te same usterki.   
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Liczymy na to, że nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie badań technicznych 

pojazdów zostaną przez Państwa wykorzystane. Jednocześnie wyrażamy swoją gotowość do 

wzięcia udziału w dalszych pracach i  konsultacjach nad projektowanym rozporządzeniem.  

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

 
dr inż. Leszek Turek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


