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Warszawa, dnia 2012-05-14 
 

ITS/ZDO/1846/122/2012 
 
 

Stacja Kontroli Pojazdów 
pod Patronatem ITS 
wg rozdzielnika 

 

Instytut Transportu Samochodowego, zgodnie z zapisami umowy patronackiej 

przesyła Państwu: 

− zaproszenia na cykl spotkań szkoleniowych wraz z harmonogramem i kartą 

zgłoszenia, 

− informację techniczną dotyczącą wyposażenia pojazdów w urządzenia do 

rejestracji czasu pracy kierowcy (tachograf). 

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. zaprzestano publikacji aktów 

prawnych w formie papierowej. Obecnie regulacje prawne publikowane są w 

wersji elektronicznej. Wszystkie obecnie wprowadzane nowe regulacje prawne są 
na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.patronat.pl w zakładce 
„Akty prawne”. Zmieniona została również formuła porządkująca i numerująca 

nowopublikowane przepisy. Zrezygnowano z numeracji Dzienników Ustaw, 

ograniczając się tylko do roku i pozycji pod którą została zamieszona konkretna 

publikacja (ustawa, rozporządzenie, obwieszczenie, umowa, itp.). Zachęcamy 

Państwa do ciągłej obserwacji powyższej strony internetowej, co zapewni 

najszybszy dostęp nie tylko do informacji dotyczącej zagadnień związanych z 

badaniami technicznymi, ale przede wszystkim do zmian wprowadzanych w 

regulacjach prawnych dotyczących sfery badań technicznych pojazdów w Polsce. 

Zastrzegamy również, że w przypadku istotnych zmian prawnych, informacje o 

tym przekazywane będą, również tak jak dotychczas, w formie pisemnej 

(papierowej). 

Informujemy również Państwa o konieczności zaktualizowania programu 

„Patronat” w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 447 w sprawie opłaty ewidencyjnej.
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W rozporządzeniu tym został zmieniony wzór „Sprawozdania z opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu – Centralna ewidencja 

pojazdów i kierowców". Zmiany nie dotyczą wielkości opłaty, która pozostaje taka sama. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2012 roku (czyli dzień po ogłoszeniu), tym 

samym zmieniła się podstawa prawna do pobierania opłaty ewidencyjnej i obecnie jest to 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 447 w 
sprawie opłaty ewidencyjnej.  

W najbliższym czasie spodziewana jest publikacja nowego rozporządzenia w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach, zastępująca rozporządzenie z 2009 r. 

zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 155 poz. 1232, które jest na etapie końcowym procesu 

legislacyjnego. Spowoduje to konieczność kolejnej bezzwłocznej aktualizacji oprogramowania do 

obsługi klienta SKP „Patronat”. Przewidywany zakres zmian będzie dotyczył m. in. wzorów 

druków zaświadczeń wydawanych podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu, 

sposobu ustalania terminu następnego badania technicznego, czy wprowadzenia kategoryzacji 

usterek stwierdzonych podczas jego przeprowadzania. Przypominamy, że aby pobrać 

aktualizację programu Patronat należy najpierw wysłać ankietę (dotyczy tylko tych z Państwa, 

którzy są pod Patronatem ITS i nigdy jej nie wysyłali – raz wysłana ankieta umożliwia dostęp do 

aktualizacji oprogramowania przez cały okres obowiązywania umowy patronackiej). Wzór ankiety 

dostępny jest w dziele „Nadzór Autorski” znajdującym się w zakładce „Programy” na stronie 

internetowej www.patronat.pl. W przypadku wystąpienia problemów w użytkowaniu 

przedmiotowego oprogramowania (np. podczas aktualizacji) możecie Państwo skorzystać z 

pomocy działu informatycznego pod numerami telefonów : 22/438-55-01; 22/814-52-29; 
793-333-492; 602-450-145. 

 


