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W nawiązaniu do pisma z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczącego przekazania do konsultacji

społecznych Projektu założeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej pragnę przedstawić

stanowisko Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:

1. Na wstępie wnoszę o uwzględnienie naszej Izby w dalszych pracach dotyczących ww.

projektu, a także przesyłanie na adres e-mail: biuro@piskp.pl wszelkich informacji

i materiałów z nim związanych.

2. Jako Izba gospodarcza zrzeszająca blisko 350 polskich przedsiębiorców prowadzących stacje

kontroli pojazdów pozytywnie oceniamy propozycję określoną w Rozdziale 6.

Reglamentacja działalności gospodarczej, punkt 3b) przedstawionego projektu

dotyczącą ograniczenia przesłanek stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności

decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej. Jako organizacja

przedsiębiorców objętych działalnością regulowaną w pełni aprobujemy, aby wart. 71 przyszłej

ustawy ograniczyć przesłanki stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zakazie

wykonywania działalności regulowanej tylko do przypadków złożenia przez przedsiębiorcę

oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym oraz stwierdzenia przez organ

administracji publicznej prowadzący rejestr działalności regulowanej "rażącego

naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez

przedsiębiorcę". Podzielamy Państwa stanowisko, że powyższy rygor nie powinien być

nakładany w sposób pochopny np. w przypadkach, gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń

warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli



pojazdów w wyznaczonym przez Starostę terminie (np. art. 83b ust.2 pkt 3 lit. b ustawy - Prawo

o ruchu drogowym). W naszej ocenie, mając na względzie własne doświadczenia, stosowanie

takiego rygoru jest szczególnie nieuzasadnione wtedy, gdy wydane zalecenia nie mają

wystarczającego uzasadnienia prawnego ani faktycznego lub de facto wynikają z pobudek

pozamerytorycznych lub niekorzystnej interpretacji prawa przez Organ nadzorujący

przedsiębiorcę.

3. Ponadto uważamy, że działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli

pojazdów nie powinna być nadal działalnością regulowaną. Według nas umieszczenie

jej w załączniku nr 1 do us~wy, który ma wskazywać wszystkie rodzaje takiej

działalności jest niezasadne. Jako Izba gospodarcza od kilku lat wskazujemy, że

działalność stacji kontroli pojazdów związana jest ściśle z bezpieczeństwem

obywateli. Postulujemy zatem aby uznać działalność gospodarczą w zakresie

prowadzenia badań technicznych pojazdów za działalność wymagającą zezwolenia.

Bezpieczeństwo obywateli jest wartością konstytucyjną, za które odpowiada Państwo.

Rozumiane jest bardzo szeroko. Jednym z jego elementów jest bez wątpienia bezpieczeństwo

ruchu drogowego. Państwo nie jest w stanie działać we wszystkich obszarach. Niektóre zadania

mogą być zlecone przepisami prawa np. podmiotom prywatnym. Taka sytuacja ma miejsce w

przypadku stacji kontroli pojazdów. Ich zadaniem jest dbałość o stan techniczny pojazdów i

eliminowanie z ruchu niesprawnych pojazdów, które zagrażają wszystkim uczestnikom ruchu

drogowego.

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów zostało ściśle określone w przepisach prawa. Warunki i

zasady jej prowadzenia zostały określone przede wszystkim w ustawie - Prawo o ruchu

drogowym oraz rozporządzeniachwykonawczych, które precyzują szczegółowewymagania, jakim

musi odpowiadać stacja kontroli pojazdów w zakresie wyposażenia i warunków lokalowych,

zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów, szczegółowe wymagania w

stosunku do diagnostów, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pojazdy oraz wysokość

opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów i wykonywaniem badań technicznych.

To tylko główne regulacje związane z badaniami technicznymi. Jest ich znaczniewięcej.

Stacja kontroli pojazdów pełni rolę reprezentanta Państwa w zakresie zapewnienia obywatelom

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obecny niczym nie limitowany wzrost ilości stacji

doprowadził do konkurowania o użytkowników pojazdów kosztem jakości badań technicznych co

prowadzi do licznych patologii w tym unikania wykonywania badań z wynikiem negatywnym.

Obecnie stacje prowadzi wiele osób, które nie mają żadnego doświadczenia i wiedzy w zakresie

techniki samochodowej. Dla nich inwestycja w wybudowanie SKPma być jedynie środkiem do

uzyskania szybkiego zarobku. Często z uwagi na komercyjne podejście do tej działalności

inwestorzy zapominają o odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem wszystkich

użytkowników dróg. Z naszego doświadczenia wynika, że skala patologii na takich stacjach jest

największa, albowiem na drugi plan schodzi jakość badań technicznych a najważniejszy jest

sukces ekonomiczny. Otwarcie nowej stacji w rejonie, gdzie już funkcjonuje wiele innych, a
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potrzeby społeczne w zakresie badań są zaspokojone, powoduje zaostrzenie walki

konkurencyjnej, a tym samym obniżenie jakości wykonywanych badań. Przedsiębiorcy

i diagności zakładają, że aby liczyć się nadal na rynku nie mogą wykonywać badań niezgodnie

z wolą użytkowników pojazdów, bez względu na stan techniczny ich pojazdów, co stoi całkowicie

w sprzecznościąz ideą obligatoryjnych badań technicznych. W naszej ocenie trudno pogodzić

interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, z koniecznością

konkurowania przez przedsiębiorcę z coraz większą nieuczciwą konkurencją na

rynku. Działalność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być w

pełni działalnością wolnorynkową. Konieczne jest uchylenie art. 83 ust. 2 ustawy

prawo o ruchu drogowym, oraz wprowadzenie zapisu, iż działalność związana z

prowadzeniem SKP jest działalnością wymagającą uzyskania zezwolenia od Starosty.

W przypadku zmiany przepisów, obecnie działający przedsiębiorcy otrzymaliby zezwolenie z

mocy prawa. Natomiast otwierający nowe SKPpowinni otrzymywać zezwolenie, o ile spełnione

będzie kryterium nienasycenia rynku w danym powiecie wg wskaźnika np. uzależnionegood ilości

pojazdów zarejestrowanych, w przeliczeniu na działające linie diagnostyczne oraz uzyskają

pozytywną opinię reprezentatywnej organizacji samorządu gospodarczego o zasięgu

ogólnokrajowym zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie

stacji kontroli pojazdów.

4. Warto także dodać, że przedstawiona powyżej kwestia była już przedmiotem prac

Grupy Roboczej utworzonej z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która

w 2013 i 2014 r. opracowała tezy dotyczące "Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu

badań technicznych oraz poprawienia ich jakości", w której znalazła się teza o nr 15 dotycząca

uznania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia badań technicznych

pojazdów za działalność licencjonowaną lub wymagającą zezwolenia.

5. Należy także wskazać, że najnowsza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3

kwietnia 2014 roku nr 2014/45/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 127/51) w sprawie okresowych

badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca

dyrektywę 2009/40/WE w preambule pkt 31 zawiera zapisy mówiące o tym, że "Upoważniając

stacje kontroli pojazdów na swoich terytoriach, państwa członkowskie powinny

wziąć pod uwagę rakt, że dyrektywa 2006j123jWE Parlamentu Europejskiego i Rady

wyłącza ze swojego zakresu stosowania usługi świadczone w interesie ogólnym w

dziedzinie transportu. "

Kolejny punkt preambuły, nr 36 stanowi o tym, że "Aby zapewnić trwałe utrzymanie wysokiej

jakości badań, państwa członkowskie powinny ustanowić system zapewnienia jakości, który

obejmuje proces wydawania zezwoleń na prowadzenie badań zdatności do ruchu

drogowego, ich nadzoru oraz cofania, zawieszania lub anulowania. "

W artykule 3 pkt 9) Dyrektywy wprowadzono także definicję badania technicznego pojazdu.

Zgodnie z nią "badanie zdatności do ruchu drogowego" oznaczakontrolę zgodnie z załącznikiem
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I, której celem jest zapewnienie, aby pojazd mógł być bezpiecznie użytkowany na drogach

publicznych i spełniał wymagane i obowiązkowe kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wart. 3 pkt 15 zdefiniowana została także stacja kontroli pojazdów, która oznacza organ lub

podmiot, publiczny lub prywatny, upoważniony przez państwo członkowskie do

przeprowadzania badań zdatności do ruchu drogowego.

Badanie techniczne samochodu (zgodnie z definicją dyrektywy 2014/45/UE) nie

jest usługą. Diagnosta wykonuje czynności kontrolne stanu technicznego pojazdu dopuszczając

pojazd do ruchu drogowego bierze na siebie odpowiedzialność.

We wspomnianej Dyrektywie 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12

grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. L 376 z 27.12.2006)

w pkt 21 wyłącza się usługi związane z transportem z zakresu jej stosowania.

W naszej ocenie wskazuje to jednoznacznie na tendencję, także ustawodawcy europejskiego,

aby działalność związana z tą gałęzią gospodarki, a tym bardziej dotyczącą

bezpośrednio zapewnienia przez Państwo bezpieczeństwa Obywateli, nie była w pełni

traktowana jako wolnorynkowa. Obecny system działalności regulowanej w tym zakresie nie

sprawdził się. Nie jest żadną barierą dla napływu do branży nierzetelnych przedsiębiorców i dla

rozwoju nieuczciwej konkurencji, albowiem obecne wymogi związane z jej rozpoczęciem nie

wprowadzają żadnych rozwiązań prawnych pozwalających na skuteczne ograniczenie

niekorzystnej konkurencji kosztem jakości badań. W chwili obecnej w naszym kraju funkcjonuje

około 4000 stacji kontroli pojazdów, co daje średnio ok. 3400 badań technicznych

przypadających na jedną stację. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania każda ze stacji

powinna wykonywać min. ok 5000 badań.

6. Mając powyższe na uwadze postulujemy, aby w nowo projektowanej ustawie - Prawo

działalności gospodarczej uwzględnić zapis mówiący o tym, że:

"Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności

gospodarczej w postaci stacji kontroli pojazdów, o której mowa w przepisach ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)".

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag i propozycji na dalszych

etapach procesu legislacyjnego.
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