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Szanowny Panie Prezesie

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, iż Rzecznik 
podjął do wyjaśnienia sprawę niepodwyższania opłat (cen urzędowych) za badania 
techniczne pojazdów, pomimo wzrostu kosztów wykonania tych badań na przestrzeni 
ostatnich 17 lat. 

Rzecznik skierował wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury, w którym wyraził 
wątpliwości odnośnie do tego, czy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz 
przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2261), 
uwzględniają wytyczne zawarte w upoważnieniu ustawowym, a tym samym, czy realizują 
cel wyznaczony przez ustawę – Prawo o ruchu drogowym. We wspomnianym wystąpieniu 
Rzecznik wskazał także, iż wieloletni brak waloryzacji opłat za badania techniczne 
pojazdów spowodował, że doszło do naruszenia równowagi pomiędzy ważnym interesem 
publicznym, który przemawia za wprowadzeniem sztywnych cen za usługi świadczone 
przez stacje kontroli pojazdów, a wymogami ochrony praw przedsiębiorców prowadzących 
takie stacje. Skutkiem tego, ograniczenie praw właściciel stacji diagnostycznych, do jakiego 
doszło w związku z decyzją ustawodawcy o wprowadzeniu urzędowych cen za usługi 
wykonania badań technicznych pojazdów, nie spełnia standardów konstytucyjnych, bowiem 
nie respektuje zasady proporcjonalności sensu stricto, która wymaga zachowania 
odpowiednich proporcji pomiędzy pozytywnym efektem, jaki niesie za sobą dana regulacja 
prawna, a ciężarami (ograniczeniami) nakładanymi na jednostkę. 

Warszawa, 28-12-2021 r.

Pan
Kazimierz Zbylut
Prezes Zarządu
Warszawskiego Stowarzyszenia
Stacji Kontroli Pojazdów

biuro@wsskp.pl



- 2 -

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do resortu infrastruktury z prośbą o 
zbadanie sprawy wysokości opłat za badania techniczne pojazdów z punktu widzenia 
zgodności przepisów w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z normami i wartościami 
konstytucyjnymi oraz poinformowanie go o stanowisku resortu. 

 

 Z poważaniem

Anna Bogucka

Naczelnik Wydziału
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