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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 6 października 2017 r. skierowanego do Pani Premier Beaty Szydło,

a przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 11 października 2017 r., znak

SPRM.2123.9.5.2017.MP, oraz z dnia 23 października 2017 r., Departament Transportu Drogowego

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawia następujące stanowisko.

Mając na względzie Pana wystąpienie, uprzejmie informuje, że otrzymał Pan odpowiedź na postawione

pytanie w piśmie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (pismem z dnia 15 września 2017 r., znak

DTD.4.4400.3.19.2017.AS.5) zgodnie z którym, wzór potwierdzenia to dodatkowy, pomocniczy druk, został

opracowany przez jednostki badawcze, aby ujednolicić sposób dokumentowania spełnienia odpowiednich

warunków lub wymagań technicznych.

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)

przewidują, że spełnienie warunków lub wymagań technicznych zgodnie z przepisami § 8 ust. 4 pkt 9, § 8

ust. 4 pkt 10, § 9b oraz § 9d powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną. W tym celu jednostki

uprawnione wydają dodatkowy, pomocniczy druk, który został opracowany przez jednostki badawcze w celu

usprawnienia systemu wydawania dokumentów.

Zdaniem jednostek badawczych taki dokument usprawnia identyfikację pojazdu po przeprowadzonych

zmianach konstrukcyjnych. Stosowany przez jednostki uprawnione druk potwierdzenia spełnia swoją

funkcję. Ujednolicony druk pomocniczy upraszcza proces dodatkowego badania technicznego

wykonywanego przez diagnostę po dokonanych zmianach konstrukcyjnych. W sposób jednoznaczny i nie

budzący wątpliwości wśród diagnostów, wykazywana jest w nim ocena zgodności pojazdu z wymaganiami

według § 8 ust. 4 pkt 9, § 8 ust. 4 pkt 10, §9b oraz §9d ww. rozporządzenia.

W związku z tym, że stosowanie pomocniczego druku nie stanowi problemu dla zainteresowanych stron,

wydaje się być zasadnym stosowanie opracowanych potwierdzeń w dalszym ciągu.

Jak informowaliśmy Pana wcześniej, aktualnie są prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W toku tych prac

zostanie podjęta decyzja, czy zasadne jest umieszczenie wzoru takiego dokumentu (ww. wzoru
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potwierdzenia) w rozporządzeniu czy też należy pozostawić swobodę potwierdzania spełniania

odpowiednich warunków lub wymagań technicznych jednostkom uprawnionym.
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