
 

 
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 10 marca 2022 roku 
                  WSSKP/KZ/02/03/2022 

Pan  
RAFAŁ WEBER 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Infrastruktury 
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
 

 

dotyczy: projektu UC48 oraz sytuacji Przedsiębiorców SKP. 
 
    

       Szanowny Panie Ministrze 
 

       W związku z aktualną sytuacją społeczno – gospodarczą oraz polityczno – militarną jak zaistniała przy 
wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także dramatycznej sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie badań technicznych pojazdów, powstałej w wyniku braku waloryzacji opłat 
za badania techniczne pojazdów, kroczącej inflacji oraz ogromnego wzrostu kosztów prowadzonej działalności 
zwracamy się do Pana Ministra z prośbą i apelem w imieniu kilku tysięcy Przedsiębiorców SKP o pilne działania 
w kluczowych dla środowiska kwestiach, tj.: 

1. Zawężenia zakresu projektu UC48 wyłącznie do kwestii zapewniających pełną i prawidłową implementację 
Dyrektywy 2014/45/UE tj. do: 

• uaktualnienia definicji pojazdu zabytkowego 
• wprowadzenia zapisu o elastyczności terminu okresowego badania technicznego, 
• wprowadzenia zapisu o nowym rodzaju działalności gospodarczej w postaci ośrodków szkolenia 

diagnostów, 
• wprowadzenia tzw. szkolenia „przypominającego” (warsztatów) dla diagnostów oraz (seminariów) dla 

wykładowców OSD i pracowników nadzoru Starostw, 
• wprowadzenia zapisu dotyczącego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. badań technicznych, 
• wprowadzenia ustawowego mechanizmu waloryzacji urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów. 

2. Przygotowania aktów wykonawczych stosownie do zakresu powyższych zmian ustawowych, tj.: 

▪ rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów, 
▪ rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za badania techniczne pojazdów, 
▪ rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 

 
3. Powyższe zmiany w pełni zabezpieczają obowiązek implementacyjny w zakresie wdrożenia Dyrektywy 

2014/45/UE ciążący na polskim państwie, a równocześnie nie tworzą ogromnych kosztów dla budżetu 
państwa, które w chwili obecnej jest pochłonięte walką z pandemią COVID-19 i pomocą uchodźcom z Ukrainy 
dotkniętej wojną, walką z inflacją oraz wzrostem cen paliw i energii. 
 

4. Ze swej strony deklarujemy wszelką pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu reform w systemie badań 
technicznych pojazdów po wdrożeniu zmian w powyższym zakresie i normalizacji sytuacji gospodarczej i 
epidemicznej w kraju i na świecie. 

       Bardzo prosimy - Panie Ministrze - w imieniu Przedsiębiorców SKP o poważne potraktowanie naszego apelu, 
a prośby ze zrozumieniem. Dziś sumaryczna inflacja sięga 70%, a inflacyjna wartość badania technicznego 
samochodu osobowego to niespełna 24 złote. Wzrost kosztów działalności w oparciu o podstawowe wskaźniki to 
prawie 150%. Współdzielimy koszty z innymi branżami i tylko dlatego nie jesteśmy jeszcze w upadłości, ale z 
każdym dniem jest coraz bliżej. Wykonywanie samych badań technicznych to działalność, do której już dopłacamy. 
Tak źle nie było jeszcze za żadnych rządów. Jest to dramatyczne wołanie! To nie jest czas na reformy nadzoru 
nad systemem badań technicznych i wydatkowanie z budżetu państwa ogromnych środków finansowych. To czas 
na ratowanie Przedsiębiorców SKP, których „zabijają” ceny urzędowe. Prosimy o to i apelujemy. Nie 
pozwólcie na upadek i upadłość polskiego systemu badań technicznych pojazdów! To ostatnia chwila na decyzje!! 

 

        Z wyrazami szacunku 
 

             Prezes Zarządu 
 

          Kazimierz Zbylut 
             (- podpis elektroniczny) 


