
 

 
Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów  I  ul. Świętokrzyska 30 lokal 63, 00-116 Warszawa 

KRS 0000672781 I REGON 367075746 I NIP 5252707523 I tel. 517 676 848 I biuro@wsskp.pl 
 
 

                                                                                                                                                          Warszawa, dnia 25 lutego 2022 roku 
                  WSSKP/KZ/01/02/2022 

Pan  
ADAM ABRAMOWICZ 
Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
ul. Wilcza 46 
00-679 Warszawa 
 

 

dotyczy: projektu UC48 oraz warunków funkcjonowania Przedsiębiorców SKP. 
 
    

       Szanowny Panie Ministrze 
 

       W związku z opublikowaniem w dniu 20 stycznia 2022 roku przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL) kolejnej, 

czwartej wersji projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - druk z 

wykazu nr UC48 oraz aktów wykonawczych do tego projektu, a także dramatyczną sytuacją Przedsiębiorców SKP 

w związku z brakiem waloryzacji urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów przez ponad 17 lat, bardzo 

wysokim wskaźnikiem inflacji (62,60%), a także wprowadzeniem niekorzystnych dla Przedsiębiorców przepisów 

„Polskiego Ładu” wnosimy o: 

1. Pilne zwołanie posiedzenia Rady Przedsiębiorców lub Zespołów roboczych ds. Motoryzacji i Transportu 

poświęconych aktualnej, trudnej sytuacji finansowej Przedsiębiorców SKP i skutków przyjęcia projektu UC48. 

2. Jednoznacznie negatywną ocenę projektu UC48 w obecnej wersji z uwagi na znacznie szerszą niż wymaga tego 

Dyrektywa 2014/45 /UE materię regulowaną tym projektem i wygenerowania po stronie budżetu państwa 

ogromnych, całkowicie nieuzasadnionych, wielomilionowych kosztów finansowych (około 250 mln). 

3. Przeprowadzenie konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie zmiany zakresu wprowadzanych 

regulacji i zawężenie ich wyłącznie do wymagań zawartych w Dyrektywie 2014/45/UE, wyczerpujących 

obowiązek implementacji tj. do następujących kwestii: 

• Uaktualnienie definicji pojazdu historycznego (zabytkowego) - art. 3, pkt. 7 Dyrektywy. 
• Wprowadzenie kilkutygodniowego marginesu elastyczności w ramach, którego przeprowadzane mają 

być okresowe badania zdatności do ruchu drogowego - pkt. 20 preambuły Dyrektywy. 
• Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia przypominającego lub egzaminu w celu uaktualniania 

poziomu kwalifikacji i kompetencji personelu diagnostycznego - pkt. 33 preambuły Dyrektywy. 
• Zatwierdzenie ośrodków szkolenia diagnostów, które będą uprawnione do wystawiania świadectwa 

diagnostom, spełniającym minimalne wymogi w zakresie kompetencji i wyszkolenia - art. 13, ust. 2 
Dyrektywy. 

• Uzupełnienia przepisów o Krajowym Punkcie Kontaktowym w sprawie badań technicznych (art. 15, ust. 
1 Dyrektywy). 

 

4. Pozostawienie wszelkich pozostałych kwestii związanych z reformą systemu badań technicznych na czas 

pokoju i normalnego funkcjonowania państwa i gospodarki. Prowadzenie prac legislacyjnych w dziedzinach, 

które już funkcjonują jest w czasach zagrożenia i kryzysu sprawą głęboko niepoważną i nieodpowiedzialną. 
 

5. Ponadto proponowanie reformy nadzoru nad systemem badań technicznych, która generuje po stronie 

budżetu państwa wielomilionowe koszty z jednej strony, a równocześnie brak waloryzacji opłat za badania 

techniczne pojazdów nie zmienianych od ponad 17 lat z drugiej strony to już nie tylko nie dotrzymanie 

obietnic zawartych w pismach MI, ale zwykła hipokryzja i kłamstwo Ministerstwa Infrastruktury. 
 

       Prosimy Pana Ministra jak na wstępie o jednoznacznie negatywne stanowisko wobec projektu UC48, który 

niszczy Przedsiębiorców SKP poprzez wprowadzenie negatywnych i kosztownych rozwiązań, wieloletni brak 

waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów, a budżet państwa naraża na całkowicie zbędne koszty. 
 

        Z wyrazami szacunku 
 

             Prezes Zarządu 
 

          Kazimierz Zbylut 
             (- podpis elektroniczny) 
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