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dotyczy: projektu UC48 oraz warunków funkcjonowania Przedsiębiorców SKP – cz.2. 
 
    

       Szanowny Panie Ministrze 
 

       W uzupełnieniu pisma znak: WSSKP/KZ/01/02/2022, skierowanego do Pana w dniu 25 lutego 2022 roku w 

sprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorców SKP oraz projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw – zawartym w druku z dnia 20.01.2022 nr UC48 oraz aktów 

wykonawczych do tego projektu, a także dramatycznej sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorców SKP w związku z 

brakiem waloryzacji urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów przez ponad 17 lat oraz wprowadzeniem 

niekorzystnych dla Przedsiębiorców przepisów „Polskiego Ładu” przedstawiamy poniżej kolejne argumenty w tej 

sprawie. 

Nie możemy poprzeć projektu UC48 z następujących powodów: 

1. Projekt narusza zasadę „UE+0” wprowadzając regulacje nie wymagane przepisami Dyrektywy, tj.: 

▪ centralizację nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów poprzez przesunięcie znacznej części 

nadzoru nad funkcjonowaniem SKP od Starostów do Transportowego Dozoru Technicznego; 

▪ obejście przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców w zakresie kontroli przedsiębiorcy (art. 48) poprzez 

kontrolę jego pracowników (personelu diagnostycznego) bez jego wiedzy i zgody, z naruszeniem zasad i 

terminów kontroli określonych w ustawie; 

▪ system ponownych badań technicznych, naruszający zasadę zaufania do instytucji badań technicznych 

pojazdów w Polsce i podważający kompetencję personelu diagnostycznego; 

▪ wprowadzenie sankcyjnej opłaty za badanie techniczne pojazdu, przeprowadzane po terminie, o 

charakterze podatku na rzecz TDT, mającej funkcjonować poza standardowym systemem podatkowym; 

▪ nałożenie na budżet państwa zbędnych obciążeń finansowych w wysokości blisko 250 mln złotych z 

tytułu funkcjonowania nowego systemu nadzoru, nie wymaganego przepisami Dyrektywy 2014/45/UE. 
 

2. Jednocześnie wśród przepisów wykonawczych do projektu ustawy nie znalazły się żadne regulacje 

zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji 

kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów z 2004 roku, nie zmienianego od 

ponad 17 lat. Tymczasem wartość badania technicznego samochodu osobowego ustanowiona we wrześniu 

2004 roku, która wynosiła 80,33 złote netto (98,00 zł brutto) w chwili obecnej po uwzględnieniu zmiany 

stawki podatku VAT oraz sumarycznego wskaźnika inflacji (za okres: 10.2004r. do 02.2022r.) - 62,60% 

wynosi niespełna 30 złotych netto (29,80 zł). Wartość ta spadnie o kolejną kwotę po opublikowaniu 

wskaźnika inflacji za miesiąc luty, itd. Jeśli więc przyjmiemy, że inflacja sumaryczna do marca 2022 wynosi 

łącznie około 70% to wartość netto badania technicznego samochodu osobowego to niespełna 22 złote. Ale 

obok inflacji jest jeszcze cały szereg rosnących z dnia na dzień kosztów, które w przeciągu tylko 17 lat (do 

połowy 2021r.) wzrosły o około 115%. Czy tak da się jeszcze funkcjonować? Jest już bardzo głęboki kryzys. 
 

       Z tych, oczywistych względów projektu UC48 w wersji opublikowanej przez RCL w dniu 20 stycznia 2022 

roku poprzeć nie możemy i prosimy Pana Ministra jako Rzecznika Przedsiębiorców o podjęcie pilnych działań, 

aby przedmiotem ewentualnej legislacji był zawężony projekt UC48 i nowa tabela opłat za badania techniczne.  
 

        Z wyrazami szacunku 
 

             Prezes Zarządu 
 

          Kazimierz Zbylut 
             (- podpis elektroniczny) 
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