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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Departament Transportu Drogowego

Znak sprawy: DTD-7.4400.56.2020

Pan
Kazimierz Zbylut
Prezes Zarządu 
Warszawskie Stowarzyszenie Stacji 
Kontroli Pojazdów

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów przekazane przez Pana Posła Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
pismem z dnia 4 marca 2020 r., Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia         
13 marca 2020 r. oraz Pana Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji pismem z dnia 24 marca 2020 r., 
Departament Transportu Drogowego przedstawia następujące stanowisko.

Po analizie korespondencji należy zauważyć, iż wnosi Pan o wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE z dnia 
3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014 r., str. 51) tylko 
w zakresie minimalnym, nie popierając zmian w obszarze regulowanym ww. dyrektywą. Natomiast 
w swoim wystąpieniu zauważa Pan „coraz bardziej staczanie  się w obszar patologii i zachowań 
nieetycznych”, pisząc jednocześnie „Tego jako odpowiedzialni przedstawiciele środowiska chcielibyśmy 
uniknąć”. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury systemowe zmiany w zakresie: poprawy jakości badań 
technicznych, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zdobywania uprawnień diagnosty i wykonywania 
badań technicznych przez diagnostów są niezbędne w celu dostosowania systemu badań technicznych 
do zmieniającego się rynku i stanu technicznego pojazdów oraz nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych.

Należy ponownie wskazać, że Minister Infrastruktury prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian 
w systemie badań technicznych pojazdów, w których uwzględni rozwiązania mające wpływ na poprawę 
stanu technicznego pojazdów poprzez poprawę jakości przeprowadzanych badań technicznych, zgodnie 
z przepisami ww. dyrektywy. Jedną z tych zmian będzie wskazywane także przez Pana wdrożenie 
obowiązkowych szkoleń przypominających dla diagnostów. 

Odnosząc się do przywołanego w przedmiotowej korespondencji obszaru systemu CEPIK 2.0.,  podczas 
prac legislacyjnych dotyczących systemu badań technicznych pojazdów, Ministerstwo Infrastruktury 
wypracuje wspólne rozwiązania z Ministerstwem Cyfryzacji przy projektowaniu rozwiązań dotyczących 
systemu badań technicznych, w zakresie wykorzystania i rozszerzenia funkcjonalności systemu 
informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Pojazdów. Zaproponowane rozwiązania będą 
przedmiotem konsultacji publicznych.

Należy zauważyć, iż treść Pana pism dotyczących podwyższenia opłat za badania techniczne jest 
przekazywana, zgodnie z właściwością przez inne podmioty publiczne do Ministra Infrastruktury bez 



konkretnej rekomendacji. Natomiast uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury udzieliło 
następującej odpowiedzi na postulat podwyższenia opłat za badania techniczne pismem z dnia 
30 grudnia 2019 r., znak sprawy DTD-7.4400.112.2019, cyt.: „Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi 
z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne 
pojazdów, będą mogły zostać podjęte po pełnym wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) 
do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie po zmianie upoważnienia ustawowego nowe stawki opłat 
za badania techniczne mogłyby zostać uzgodnione w ramach aktów wykonawczych. Pragnę podkreślić, że 
przedstawiona przez Państwa propozycja projektu tabeli opłat za badania techniczne pojazdów zostanie 
poddana szczegółowej analizie w ramach prac legislacyjnych nad nowym systemem badań technicznych 
pojazdów”.   

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Krzysztof Tomczak

Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego

Do wiadomości:
1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
3. Ministerstwo Cyfryzacji
4. Pan Poseł Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości.



Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią pisma 
dotyczącego tematyki badań technicznych pojazdów, która znajduje się w zakresie właściwości ministra 
właściwego do spraw transportu;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.) i rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 
(Dz. U. poz. 101 i 176) oraz konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) nakładającej na Administratora danych 
obowiązek przechowywania dokumentacji napływającej do organu oraz powstającej w organach 
państwowych;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
6) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie 
wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do załatwienia sprawy, 

a następnie przez okres 10 lat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 
z późn. zm.), po tym czasie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez 
Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów ww. ustawy;

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony 
danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: 
inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/101/1
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