
WYLICZENIA 
do projektu tabeli opłat za badania techniczne pojazdów 

 
1. Wersja 1 - inflacyjna – wzrost opłat za badania techniczne pojazdów o co najmniej wskaźnik inflacji z 

okresu wrzesień 2004 – kwiecień 2021, czyli 42,28%. Szczegółowe wyliczenia poniżej: 
 

▪ Obecna cena badania technicznego samochodu osobowego (kat. M1) wynosi: – 98,00 PLN brutto i 
zawiera podatek VAT 23% = 18,33 PLN x 25 mln badań technicznych rocznie = 458.250.000,00 PLN 
rocznie. 

 
▪ Przy założeniu wzrostu opłat za badanie techniczne tylko o wskaźnik inflacji: 42,28% opłaty 

kształtują się następująco: 
 

▪ Cena badania po zmianach: – 140,00 PLN brutto – zawiera podatek VAT 23% = 26,18 PLN x 25 mln 
badań pojazdów = 654.500.000,00 PLN rocznie. 

 
▪ Różnica: 654.500.000,00 PLN – 458.250.000,00 PLN = 196.250.000,00 PLN rocznie. 

 
▪ Średnioroczne finansowanie TDT przewidziane w projekcie ustawy wynosi około 22.000.000,00 PLN 

rocznie co stanowi 8,92% uzyskanej kwoty wzrostu wartości podatku VAT w skali roku.  
 

▪ Jeśli przyjmiemy mniejszą liczbę badań technicznych pojazdów rocznie kwota wzrostu podatku VAT 
będzie odpowiednio niższa, ale i tak spokojnie zabezpieczy nowe wydatki. 
 
 

2. Wersja nr 2 – kosztowa – wzrost opłat za badania techniczne pojazdów w oparciu o inflację jak w pkt. 
1 oraz wzrost kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów: 

 

Koszt Rok 2004 Rok 2021 Wzrost+/Spadek - o Uwagi 

Płaca minimalna 824,00 2.800,00 +239,81% +1.976,00 

Składki ZUS 675,09 1.457,49 +115,90% +782,40 

Inflacja 09.2004 04.2021      42,28% W podanym okresie 

Cena badania kat. M1 98,00 98,00 0,00 Brak zmian 

Likwidacja części badań   -30% Szacunkowo 

Podatki, opłaty, media, itd.   +30% Szacunkowo 

Rentowność inflacyjna 

za badanie M1 netto 
79,67 45,98 -42,28% 

Dotyczy jednego 

badania 

Rentowność kosztowa 

za badanie M1 netto 
79,67   -1,82 -102,28% 

Dotyczy jednego 

badania 

 

       Gdyby opłaty za badania techniczne pojazdów zostały urealnione według propozycji kosztowej to dla 
samochodu osobowego opłata za badanie techniczne mogłaby wynosić 170,00 PLN brutto, z czego 
podatek VAT stanowiłby kwotę 31,79 PLN, co w konsekwencji przy około 25 milionach badań technicznych 
rocznie dałoby kwotę podatku VAT w wysokości 794.750.000,00 PLN, a więc dodatkowy przychód dla 
budżetu państwa w wysokości około 336.500.000,00 PLN rocznie. To dodatkowe zasilenie budżetu 
państwa, a dla posiadaczy pojazdów jednorazowy wydatek w skali roku. Szczegółowe wyliczenie poniżej: 
 
       Cena badania technicznego samochodu osobowego obecnie: – 98,00 PLN brutto – zawiera podatek VAT 
23% = 18,33 PLN x 25 mln badań rocznie = 458.250.000,00 PLN rocznie. 
 
       Cena badania po zmianach: – 170,00 PLN brutto – zawiera podatek VAT 23% = 31,79 PLN x 25 mln 
badań pojazdów = 794.750.000,00 PLN rocznie. 
 

Różnica: 794.750.000,00 PLN – 458.250.000,00 PLN = 336.500.000,00 PLN 
 
Wzrost opłaty za badanie techniczne w zależności od przyjętego wariantu wyniósłby od 40,00 – 70,00 PLN. 
Wzrost kwoty podatku VAT dla budżetu państwa w zależności od przyjętego wariantu wyniósłby od 
196.250.000,00 PLN do 336.500.000,00 PLN. 



• Wersja nr 2 – kosztowa (rozwinięcie) – wzrost opłat za badania techniczne pojazdów w oparciu o 
inflację jak w pkt. 1 oraz wzrost kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów: 

 

 Koszt Rok 2004 Rok 2021 Wzrost+/Spadek - o Uwagi 
 Płaca minimalna 824,00 2.800,00 +239,81% +1.976,00 
 Składki ZUS 675,09 1.457,49 +115,90% +782,40 
 Inflacja 09.2004 04.2021      42,28% W podanym okresie 
 Cena badania kat. M1 98,00 98,00 0,00% Brak zmian 
 Likwidacja części badań   -30% Szacunkowo 
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Podatek od nieruchomości 15.379,00 33.204,00 +115,90% Teren Warszawy 

Energia elektryczna 17.238,00 23.545,00 +36,59% Teren Warszawy 
Energia cieplna (ogrzewanie) 22.840,00 31.230,00 +36,73% Teren Warszawy 
Gaz 9.384,00 25.300,00 +169,61% Teren Warszawy 
Woda 2.488,00 3.523,00 +41,60% Teren Warszawy 
Ścieki, wody gruntowe, wywóz 

śmieci 
1.647,00 3.921,00 +138,07% Teren Warszawy 

Serwis urządzeń SKP 5.750,00 7.563,00 +31,53% Przeglądy, naprawy 

Legalizacja okresowa urządzeń 1.502,00 2.896,00 +92,81% 

Analizator, Miernik 

poziomu dźwięku, 

Przyrząd do pompowania 

kół, itd. 

Koszty osobowe 298.523,00 497.115,00 +66,52% ZFŚS 

Opłaty środowiskowe - 400,00 400,00% 
Rejestr i opłata roczna. 

BDO 

Pozostałe koszty 403.276,00 456.321,00 +13,15% 

amortyzacja, narzędzia, 

serwis sprzętu 

komputerowego, 

programy komputerowe, 

literatura fachowa, 

paliwo 

 Rentowność inflacyjna 

za badanie M1 netto 79,67 45,98 -42,28% Dotyczy jednego 

badania 
 Rentowność kosztowa 

za badanie M1 netto 
79,67   -60,66 -176,14% Dotyczy jednego 

badania 
 

* Koszty działalności dotyczą Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów położonej na terenie Warszawy. Porównano dane 
z roku 2004 (data wydania Tabeli opłat za badania techniczne) z danymi z pierwszego kwartału 2021 roku 
pomnożonymi przez 4 kwartały. Średni wzrost kosztów działalności w okresie: wrzesień 2004 do kwiecień 2021 
wrasta o 103,86%. 

 

▪ Dane CEPiK dotyczące badań technicznych pojazdów:  
Ilość badań technicznych wykonanych w 2020 roku Rodzaj badania Wynik badania Liczba badań 

 Badanie techniczne polegające na 
ponownym sprawdzeniu usterek 

Negatywne 1 714 
Pozytywne 315 969 

Co do zgodności z warunkami 
technicznymi 

Negatywne 5 
Pozytywne 6 613 

Dodatkowe 
Negatywne 3 297 
Pozytywne 488 695 

Odczyt wskazania drogomierza 
po wymianie 

Negatywne 55 
Pozytywne 64 274 

Okresowe 
Negatywne 459 860 
Pozytywne 17 595 944 

Badanie techniczne polegające na 
ponownym sprawdzeniu usterek 

Negatywne 1 714 

                                       Łącznie 18 936 426 

 

Liczba stacji kontroli pojazdów 
Okręgowe Podstawowe 

2424 2955 
5379 

 

Liczba zarejestrowanych pojazdów Dane GUS na dzień: 30.06.2018 29 656 238 pojazdów 

 
Według danych CEPiK na dzień 31.12. 2020 roku zarejestrowanych jest w Polsce 37 722 664 pojazdy! 


