
ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM

.. projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy PoRD
.............................................................................................. .
(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia - zgodnie z

jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w
wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

L Nazwa/imię i nazwisko**
Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**
Ul. Jagiellońska 88 p.205 00-992 Warszawa
3. Adres do korespondencji i adres e-mail
j.w atd@spcm.pl spcm@spcm.pl
B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH

NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

l Ul. Jagiellońska 88 p.205 00 992 Warszawa
Antoni T. Dąbrowski

2
Marek Roszuk MPROJEKT ul. Rycerska 26 97-330 Sulejów
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

UWAGI OGÓLNE
1. Teks projektu jest napisany językiem mało klarownym, komplikującym opisywane zagadnienia,

trudno zrozumiałym dla normalnych ludzi czyli producentów MŚP jako przyszłych użytkowników
utworzonych ostatecznie przepisów prawnych.

2. Brak numeracji akapitów w poszczególnych punktach projektu utrudnia analizę tekstu. Miał z tym
problem autor określając "ww. tiert czwarte" ..

3. W tekście są bez potrzeby powtarzane te same frazy i informacje co niepotrzebnie wydłuża tekst
nie wnosząc żadnych nowych informacji często komplikując zrozumienie treści. Np. "
zmniejszenie obciążenia administracyjnego podmiotów" jest na str. 1, 2, 3, 4 . "Profesjonalny
dowód rejestracyjny będzie posiadał określony termin ważności". Prof. Dow. Rej będzie
potwierdzał prawo użytkowania pojazdu w ruchu drogowym przez okres 30 dni od daty jego
wypełnienia. I dalej znów". Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie posiadał określony termin
ważności". Powtarzanie tych samych informacji tylko w innym układzie słów nie wnosi nic
merytorycznego do tekstu. Gdyby to usuną tekst zmniejszyłby się około 25% i były bardziej
przejrzysty.

4. Zrozumienie tekstu przez użytkowników utrudniają odnośniki do innych aktów prawnych lub
poszczególnych paragrafów aktów prawnych. Tekst powinien zawierać komplet informacji.

5. Wprowadzanie określeń, których wyjaśnienie znaczenia znajduje się w dalszej części tekstu. "
decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów" jest na str. 4 a wyjaśnienie na dalszych.

6. Uważamy, że zamiast blankietów lepsze będzie wprowadzenie książeczek- "profesjonalnych
dowodów rejestracyjnych"- identyfikujących na pierwszej stronie przedsiębiorcę, który jest
odpowiedzialny za poruszające się na tej podstawie pojazdy wpisane w rubrykach na dalszych
stronach książeczki - dowodu, byłoby rozwiązaniem znacznie tańszym. Wpisów dotyczących
kolejnych pojazdów dokonywałaby osoba (właściciel lub pracownik upoważniony przez
właściciela)

7. W przedstawionych założeniach nie ma też słowa na temat ubezpieczenia OC, które powinno być
obowiązkowe dla takiego pojazdu. Koszt ubezpieczenia OC pojazdu na 30 dni w umowie
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komisowej wynosi 30-100zł.
8. nazwa ..profesjonalny" dowód rejestracyjny jest nazwą nieszczęśliwą. Sugeruje że są jakieś

nieprofesjonalne. Może lepszą będzie nazwa "tymczasowy".
9. Ze względu na to że obecnie obowiązujące rozwiązanie jest bardzo nie funkcjonalne i mocno

utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej producentom proponowany termin wejścia w
życie ustawy 1.12.2016 r jest stanowczo zbyt odległy.

UWAGI MERYTORYCZNE
1. Wp. 3 proponuję ujednolicić dla wszystkich wymagania dla prof. Rej. Pojazdów, przyjmując je jak

dla producenta, który ..przyjmuje odpowiedzialność, że pojazdy ........ Z jakiego powodu różnicuje
się przedsiębiorców na takich co mogą przyjąć odpowiedzialność i na takich co swoją
odpowiedzialność, którą i tak mają, muszą dodatkowo udokumentować. Do czego jest to
potrzebne?

2. w p.3 Do wniosku o profesjonalną rejestrację pojazdu ( powinno być pojazdów) uważamy że
uprawniony powinien dostarczyć tylko któryś dokumentów z pierwszego myślnika.

- dokument potwierdzający uprawnienia jednostki do prowadzenia odpowiednich badań wymaga
dodatkowych wyjaśnień.
a) Przez kogo musi być wydany i kto wydaje taki dokument?
b) Jakie badania są ..odpowiednie" ?
Uważamy, że jest zbędny
- oświadczenie że podmiot nie był prawomocnie skazany ...... Gdzie w przepisach będzie zapisane
że jak był to nie można wydać decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów? Oświadczenie zbędne
- oświadczenie, że każdy z pojazdów ....... Czy bez takiego oświadczenia podmiot może tych
dokumentów nie posiadać jeżeli nie jest producentem?
Oświadczenie zbędne.
- wykaz osób upoważnionych do wypełniania ..... w prof. Dow. Rejst.. Czemu to ma służyć? Kto to
będzie sprawdzał? Czy zmiana pracownika ( to jest rok czasu) powoduje konieczność dostarczenia
do Starosty zaktualizowanego wykazu? Nigdzie to nie jest zapisane. Oświadczenie zbędne.
3. W przypadku kiedy procesie produkcji producent potrzebuje tylko przejechać produkowanym

pojazdem ( spełnia warunki bezpieczeństwa) z miejsca A do B bez prowadzenia badan. Gdzie w
projekcie ma zagwarantowaną możliwość uzyskania prof. Dow. Rejest. Dla takich pojazdów?
Proponujemy w p. 1 dodać słowo ..przejazdów" co załatwi ten problem.

4. W p1 Identyfikacja pojazdu w profesjonalnym dowodzie rej. Pojazdu
-Nie przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności podmiotu uprawnionego bo ma pełną i
większej mieć nie może. Nie potrzebnie zwiększa biurokrację bez racjonalnych powodów.
- nie jest ważną informacją dla organów kontroli. Bez potrzeby zwiększa zakres kontroli. Co
umożliwi dodatkowo i jak to organ kontroli wykorzysta?

5. W p. 3 wymaga wyjaśnienia czy ilość 100 szt blankietów jest na jeden komplet tablic czy nie zależy
od ilości wydanych tablic. Nie jest to jasno napisane czy jeden profesjonalny numer rejestracji jest
związany z jednym kompletem tablic. Wystąpienie o dodatkowe blankiety jest uwarunkowane
dostarczeniem wykazu pojazdów. Po co ? Co będzie w przypadki jak blankiety ulegną
zniszczeniu? Prowadzenie wykazu pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę w ruchu
drogowym z wykorzystaniem prof. Dow. rej. I tablic jest zbędną biurokracją i do niczego nie służy.
Nie wyjaśniono zakresu znaczenia określenia ..przedsiębiorca" w tym punkcie.

6. w p.4 b maksymalny koszt blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego określono na 20 zł.
Uważamy że tak wysoki kosz nie ma żadnego uzasadnienia i nie powinien być wyższy niż 50 gr.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
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