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Stosownie do art. 63 Konstytucji RP w zw. z art. 241 Kpa oraz do postanowień uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 

979) oraz w związku ze zgłoszonymi w trakcie uzgodnień i konsultacji społecznych uwagami do 

projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw oraz konferencji uzgodnieniowej dotyczącej ww. projektu zgłaszam 

następujące uwagi do tabeli – zestawienie uwag:  

Lp.2 w części dotyczącej udostępnia danych o pojazdach. 

Wielokrotnie w swoich wystąpieniach, w tym do Prezesa Rady Ministrów wskazywałem, 

że udostępnianie danych na potrzeby stacji kontroli pojazdów powinno być ograniczone tylko do 

danych homologacyjnych pojazdów, a ich dostępność winna być z poziomu użytkowanego 

programu na stacji kontroli pojazdów - bez znaczenia jakiego producenta. W kwestii danych nie 

występujących w tym katalogu właściciel stacji kontroli pojazdów winien we własnym zakresie 

zapewnić diagnoście samochodowemu dostępność z innych legalnych źródeł. Argumentem 

decydującym jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.  

 

Lp.4 W części dotyczącej dotychczasowego katalogu marek i typów pojazdów 

homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Katalog w/w winien być podzielony na 2 części. 

1. Katalog marek i typów pojazdów homologowanych. 

2. Katalog marek i typów pojazdów dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Ad.1 Udostępniony winien być dla stacji kontroli pojazdów tak jak opisałem w uwadze do Lp.2. 

Ad.2 Udostępniony zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, 

z wyłączeniem stacji kontroli pojazdów.    



 

Lp.13 Jeśli przewiduje się odnotowywanie wszystkich badań technicznych, w tym 

zakończonych wynikiem pozytywnym, jak i negatywnym należy jednoznacznie określić w jakim 

dniu powinno być ostatecznie przeprowadzone następne badanie techniczne pojazdu. Obecnie 

rozbieżności interpretacyjne powodują, że terminy te są wyznaczane przez wiele organów 

rejestrujących pojazdy i diagnostów samochodowych z pominięciem art. 57 Kpa i Uchwały NSA 

z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11.  

W przypadku diagnosty samochodowego należy stwierdzić, że na podstawie otrzymanych 

uprawnień wykonuje badanie techniczne pojazdów i wydaje dokumenty urzędowe o doniosłych 

i nieodwracalnych skutkach prawnych. Jako strona wykonuje działania w zakresie zadań 

publicznych w oparciu o ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz art.76 paragraf 2 Kpa. Dowód 

rejestracyjny oraz wydawane zaświadczenie jest dokumentem urzędowym wymienionym w art. 

76 paragraf 1. 

 Stacja diagnostyczna wykonuje zadania administracji publicznej. Załatwiając sprawę przed 

organem administracji publicznej faktycznie mamy do czynienia z „urzędnikiem” tj. konkretną 

osobą, która w zakresie swych kompetencji ma obowiązek „załatwienia” sprawy, z jaką zwrócił 

się do urzędu obywatel.  Formalnie  osoba ta pełni rolę „funkcjonariusza” tzn. działa 

w charakterze organu administracji publicznej, z jego upoważnienia. Na poparcie 

prezentowanego poglądu przytaczam wybrany fragment z prawomocnego wyroku: 

„Stwierdzić należy, iż co prawda w kpa nie obowiązuje regulacja przyjęta w Ordynacji 

podatkowej to jednak w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym, stosując wykładnię 

funkcjonalną art. 57 paragraf 4 kpa, uznano sobotę za dzień równoważny z dniem ustawowo 

wolnym od pracy. Taka wykładnia art. 57 paragraf 4 kpa znalazła wyraz m. in. w uchwale 

7 sędziów NSA (....) 

Dodatkowo wskazać należy, iż także w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ), 

podobnie, jak w wcześniej w Ordynacji podatkowej, wprowadzono zasadę, że jeżeli ostatni dzień 

terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa 

się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy ( art. 83 § 2 ).  

Strona postępowania administracyjnego może więc pozostawać w uzasadnionym przekonaniu, 

że sobota jest traktowana jak dzień ustawowo wolny od pracy nie tylko w postępowaniu przed 



sądami administracyjnymi ale także w postępowaniu przed organami administracji publicznej 

na podstawie przepisów kpa.” (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B0BA03B9C)” 

W kolejnym wyroku Sąd wskazał „Przepis art. 57 kpa zamieszczony został w Rozdziale 10, 

Działu I Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział ten zatytułowano „Terminy” , 

A zatem, wskazany w skardze przepis art. 57 reguluje jedynie sposób obliczania terminów, 

 a nie – jak chciałby tego autor skargi kasacyjnej – tryb wnoszenia środków odwoławczych. ( II 

OSK 1457/2010 Wyrok NSA 12 października 2011 r. )” 

Ponadto są publikacje w których autorzy wskazują: „NSA w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r., 

sygn. akt I OPS 1/11, podjętej w składzie siedmiu sędziów opowiedział się za stanowiskiem, 

że sobotę należy traktować jako dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy 

w rozumieniu art. 57 paragraf 4 K.p.a. W uzasadnieniu NSA stwierdził m.in., że nie można 

wbrew oczywistym faktom – nieczynne w soboty zarówno urzędy organów administracji 

publicznej, jak i przeważająca większość urzędów pocztowych - utrzymywać, iż istnieje prawnie 

skuteczna możliwość dla wszystkich uczestników postępowania administracyjnego, dochowania 

terminu kończącego się właśnie w tym dniu. Kolejnym argumentem przemawiającym 

za uznaniem soboty za dzień, który winien być traktowany na równi z dniami ustawowo wolnymi 

od pracy w rozumieniu art. 57 paragraf 4 K.p.a. jest okoliczność, iż takie rozwiązanie zostało już 

wyraźnie przyjęte w art. 12 paragraf 5 Ordynacji podatkowej i w art. 83 paragraf 2 Prawa  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 http://www.prawo.egospodarka.pl/68083,Obliczanie-terminow-w-postepowaniu-

administracyjnym,1,83,1.html ) 

Inne zasady w prawie cywilnym 

Uchwała NSA dotyczy tylko postępowań administracyjnych, a więc np. składania odwołań od 

decyzji wydanych przez organy administracji. Nie ma zastosowania do spraw cywilnych. Kodeks 

cywilny zawiera przepis dotyczący dni wolnych od pracy niemal identyczny jak w Kodeksie 

postępowania administracyjnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada 

na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 K.c.). 

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów cywilnych, na gruncie prawa cywilnego 

sobota jest traktowana tak jak każdy dzień powszedni. Jeśli więc ostatni dzień terminu przypada 

w sobotę, to nie jest on przesuwany na poniedziałek. Zdawał sobie z tego sprawę NSA, stwierdził 

jednak, że prawo cywilne jest gałęzią prawa odrębną od prawa administracyjnego. 



http://www.prawo.egospodarka.pl/68083,Obliczanie-terminow-w-postepowaniu-

administracyjnym,1,83,1.html „ 

Przedstawione materiały i posiadane opnie prawne w przedmiotowej sprawie potwierdzają, 

że w przypadku stosowania prawa administracyjnego, gdy ostatni dzień terminu przypada 

w sobotę lub niedzielę, to  winien być przesunięty na poniedziałek, jeśli będzie to dzień 

świąteczny to winien być przesunięty na kolejny dzień roboczy. 

Ponadto w przypadku błędnie określonego terminu następnego badania technicznego 

ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu zaistniałego zdarzenia 

ubezpieczeniowego. Także organ kontroli ruchu drogowego nie miał by problemów 

z interpretowaniem terminów następnego badania technicznego wpisanych do dokumentów 

urzędowych.  

Lp.14 W uzupełnieniu do stanowiska dodam, że rezygnacja z informacji o roku produkcji 

mogłaby przyczynić się np.: do rejestracji kradzionych samochodów. Rezygnacja 

z przeprowadzania identyfikacji w zakresie roku produkcji negatywnie wpłynie na dochody 

stacji kontroli pojazdów. 

Lp.98 Następstwem proponowanej weryfikacji poprawności danych zgromadzonych w CEP 

może być cofanie uprawnień diagnostom samochodowym. Dane są gromadzone w CEP 

w oparciu o wystawiane i wydawane dokumenty urzędowe, więc można je podważyć tylko 

postępowaniem prokuratorskim. Dlatego należy rozważyć dostęp do danych technicznych 

wg uwag Lp. 2 i 4.  

Lp.109 Bezsporną kwestią jest udostępnianie stacjom kontroli pojazdów danych 

o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów na równi z organem kontroli ruchu 

drogowego, która ograniczy patologię wymienioną w uwagach Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych z uwzględnieniem moich uwag do Lp. 2, 4 i 98.  

Uwaga do Lp.2,4,98 i 109. Dostęp do danych technicznych dla stacji kontroli pojazdów jest 

niezbędny w przypadku ustalania danych i/lub wypełniania dokumentu identyfikacyjnego 

pojazdu, więc do spełnienia obowiązku ustawowego diagnosta samochodowy powinien 

korzystać z materiałów źródłowych dostarczonych przez właściciela/posiadacza pojazdu. Jeśli 

jest brak danych technicznych diagnosta samochodowy może dokonać ich ustalenia 

na podstawie legalnych źródeł posiadanych przez stacje kontroli pojazdów.  

http://www.prawo.egospodarka.pl/68083,Obliczanie-terminow-w-postepowaniu-administracyjnym,1,83,1.html
http://www.prawo.egospodarka.pl/68083,Obliczanie-terminow-w-postepowaniu-administracyjnym,1,83,1.html


Dodatkowa uwaga: 

Nie powinny mieć miejsca procedury obecnie stosowane przez niektóre organy rejestracji 

pojazdu i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, które wskazują, że diagnosta samochodowy 

nie ma możliwości identyfikacji pojazdu, w szczególności po zatrzymaniu dowodu 

rejestracyjnego przez Policję z powodu braku aktualności badań technicznych. Uważam, 

że kwestia ta winna być wyjaśniona i uregulowana w ustawie – prawo o ruchu drogowym. 

Diagnosta samochodowy nie ma obowiązku ponownej identyfikacji pojazdu 

w zakresie danych technicznych, które znane są organowi lub jest on w posiadaniu informacji 

publicznej - informacją publiczną jest informacja dotycząca prowadzonych rejestrów, ewidencji i 

archiwów oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.  W przypadkach 

szczególnych, w zakresie uzyskania danych, stacja kontroli pojazdów (diagnosta samochodowy) 

może stosować odpowiednio np.: przepisy wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30 poz. 168 ze zm.).  

Podjęte działania i sposób przeprowadzonych konsultacji w zakresie nowelizacji przepisów 

oceniam pozytywnie. Deklaruję czynny udział w zakresie prac nad w/w projektem. 

W związku z dokonanym zgłoszeniem uwag wyrażam zgodę na umieszczenie danych 

adresowych bez anonimizacji. 

                                                                                                             Z poważaniem 

                                                                                                     Grzegorz Krzemieniecki 

Do wiadomości otrzymują; 

1. aa 

2. JaPa Software z Łodzi 

3. SITK RP O/Krosno 


