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Przedsiębiorcy – Pracodawcy
Stacji Kontroli Pojazdów

sprawa: Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów.

Szanowni Państwo!
W październiku 2019 roku Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło do konsultacji publicznych kolejną
wersję projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, oznaczoną symbolem UC48 - mającą wdrażać
do polskiego systemu prawnego Dyrektywę 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.
Jako reprezentacja części środowiska przedsiębiorców, zajmujących się prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie badań technicznych pojazdów konstruktywnie włączyliśmy się w proces konsultacji i
współtworzenia planowanych zmian przedmiotowej ustawy, tak aby proces legislacyjny oraz wprowadzane
zmiany przepisów prawa były dla Przedsiębiorców SKP korzystne. W uzgodnieniu z naszymi Partnerami z innych
organizacji oraz w porozumieniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także organizacjami
Pracowników i Pracodawców zrzeszonymi w Radzie Dialogu Społecznego opracowaliśmy taką wersję projektu
UC48, która pozwala zrealizować obowiązek implementacyjny, a równocześnie daje możliwość racjonalnego
funkcjonowania Przedsiębiorcom SKP. Projektu UC48 w naszej wersji będziemy bronić ze szczególną
determinacją, bo taka jest rola organizacji działających dla Przedsiębiorców. Dotyczy to także nowelizacji Tabeli
opłat za badania techniczne pojazdów, nie zmienianej od ponad 17-u lat nawet o wskaźnik inflacji.
By sprostać tym wyzwaniom dziś jak nigdy dotąd konieczna jest mobilizacja całego środowiska SKP, także
tych, którzy czekają biernie aż wszystkie te problemy załatwią się same albo zrobią to za nas inni. Otóż samo
nic się nie załatwi! Gdybyśmy czekali biernie w grudniu 2018 roku to dziś środowisko SKP trwało by pod rządami
zmienionej ustawy i słowo „trwało” nie zostało tu użyte przypadkowo.
Dlatego - Szanowni Państwo - serdecznie zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców SKP do aktywnego
wspierania Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów. Dziś nic nie da się załatwić za darmo o czym
wszyscy doskonale wiemy. Uzyskanie członkostwa jest bardzo proste, składki symboliczne, a korzyści bardzo
istotne. Potrafimy upominać się o sprawy SKP z determinacją i konsekwencją o czym świadczy chociażby fakt,
że dotychczas nie doszło do wprowadzenia niekorzystnych dla SKP zmian ustawowych. Ale nic nie jest dane na
zawsze. Wiemy, że projekt UC48 nie „przepadł” i prace nad nim trwają. Przed zawartymi w nim rozwiązaniami
musimy się twardo i zdecydowanie bronić. Tak samo musimy walczyć o nowe stawki badań technicznych.
Szczegóły naszych działań, projekty oraz informacje zamieszczamy na naszej stronie internetowej
www.zpskp.pl. Zachęcamy do przyłączenia się do nas, bo przed nami trudne wyzwania. Serdecznie zapraszamy!
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