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Dotyczy petycji z dnia 10 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015r.)
W odpowiedzi na petycję z dnia 10 listopada 2015r. Starosta Hajnowski odmawia wszczęcia
kontroli w trybie art. 83bust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywanych badań technicznych w
przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o
zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015.
Uprawniony diagnosta w ramach okresowego badania technicznego wykonuje czynności
zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26
czerwca 2012r. (Dz.U. z 2015r. poz. 776 ze zm.). Dział IV przytoczonego wyżej rozporządzenia w
sposób szczegółowy określa metodę badania pomiaru zadymienia spalin w pojazdach
wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym.
Stacja diagnostyczna wykonująca badania okresowe pojazdów nie posiada specjalistycznych
narzędzi do wykonywania badań homologacyjnych, w których badaniom poddaje się spaliny
emitowane przez silniki o zapłonie samoczynnym celem ustalenia zawartości szkodliwych
substancji.
Kolejnym aspektem przemawiającym za bezzasadnością podjęcia dodatkowej kontroli w
trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2012r. Poz. 1137 ze zm.) jest fakt, iż uprawniony diagnosta wykonując czynności z zakresu
okresowego badania technicznego zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem nie dokonuje
sprawdzenia oznaczenia typu silnika spalinowego lub numeru homologacji, a zatem brak jest
możliwości do zweryfikowania czy dany pojazd posiada silnik z oprogramowaniem typu „trojan”.
W związku z powyższym nie ma możliwości, by w ramach prowadzonego nadzoru
stwierdzić, że pojazd z Grupy Volkswagen z silnikiem wysokoprężnym poddany badaniu
technicznemu na stacji kontroli pojazdów posiadał, lub nie posiadał oprogramowania typu „trojan”,
które powodowało zaniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji.
Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego nadzoru zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1
ustawy prawo o ruchu drogowym Starosta Hajnowski przeprowadza corocznie kontrolę wszystkich
Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Hajnowskiego. Z wyjaśnień diagnostów pozyskanych
podczas kontroli stacji w roku 2015 wynika, iż wymienionej wady nie można wykryć na stacji
kontroli pojazdów ponieważ w momencie wykonywania badań technicznych pojazdu aktywuje się

program, który wprowadzał silnik w tryb zwiększonego podawania wtryskiwanego paliwa, co w
konsekwencji skutkowało zmniejszoną emisją tlenów azotu.
Ponadto stwierdzić należy, że organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji
jest Transportowy Dozór Techniczny, czyli organ który zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
zajmuje się wydawaniem świadectw homologacji.
W odniesieniu do czynności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Hajnówce informuję,
iż podstawowym aktem prawnym ustanawiającym instytucję powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów, określającym jego zadania i wyposażającym go w odpowiednie uprawnienia jest
ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184).
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zadaniem rzeczników jest przede wszystkim
zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i występowanie do przedsiębiorców w
sprawach z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów w sprawach skarg indywidualnych,
zgłaszanych przez konsumentów.
Do dnia wniesienia petycji Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hajnówce nie odnotował
wniosków o udzielenie pomocy w dochodzeniu roszczeń wobec niemieckiego koncernu
motoryzacyjnego z siedzibą w Wolfsburgu w Dolnej Saksonii z tytułu niezgodności pojazdu z
umową czy dokonania zakupu auta w wyniku zastosowania przez tego przedsiębiorcę nieuczciwej
praktyki rynkowej, polegającej na wprowadzeniu w błąd co do wskaźników emisji spalin.
W związku z tym rzecznik nie miał podstaw do podjęcia działań wobec Grupy Volkswagen
w oparciu o normę prawną wskazaną przez kancelarię Prawną „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. z
siedzibą w Warszawie.
Ponadto informuję, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będący organem
właściwym w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wszczął postępowanie
wyjaśniające w sprawie manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach marki
Volkswagen. Wyniki tego postępowania będą miały istotne znaczenie dla konsumentów, także w
zakresie wyboru podstaw prawnych dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj. odpowiedzialności z
tytułu niezgodności towaru z umową, odpowiedzialności z tytułu rękojmi, uchylenia się od skutków
prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu czy też odpowiedzialności z tytułu
zastosowania wobec konsumenta nieuczciwej praktyki rynkowej.
Reasumując zapewniam, że każdemu konsumentowi, który zgłosi do rzecznika problem
opisany w petycji, udzielona zostanie stosowna pomoc prawna, w ramach ustawowych kompetencji
przypisanych rzecznikowi.
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