
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 stycznia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócił się do mnie ostatnio mieszkaniec L., pan M. K., który przedstawił następującą kwestię (cytuję 

list). 

„Witam. 

Szanowny Panie Senatorze, w nawiązaniu do wczorajszej wieczornej rozmowy dotyczącej opłat za bada-

nia techniczne pojazdów pragnę Pana poinformować, że od 15 lat nie zostały zmienione stawki za badania 

techniczne, co w konsekwencji prowadzi do coraz większej patologii, jaka występuje na Stacjach Kontroli 

Pojazdów. Badania techniczne są w większości przeprowadzane niechlujnie przez diagnostów, ponieważ 

stacje walczą między sobą o przetrwanie na rynku. Mają do wyboru albo szerzyć patologię i udawać, że 

wszystko jest w porządku, albo doprowadzą do zamknięcia stacji, ponieważ po tych opłatach badań technicz-

nych nie są w stanie normalnie funkcjonować. Minister Adamczyk, odpowiedzialny za Stacje Kontroli Po-

jazdów, na spotkaniach z naszymi przedstawicielami PISKP oraz innych organizacji związanych ze stacjami 

kontroli pojazdów nie chce słyszeć o żadnych podwyżkach. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym, którą PiS 

przygotował i przez 2 lata próbował wprowadzić w życie, wylądowała w śmietniku, ponieważ Prezes Ka-

czyński 14.12.2018 r. w Sejmie wstrzymał procedowanie ustawy i on również odpowiedzialny jest za patolo-

gię, jaka występuje przy badaniach technicznych pojazdów. 

Zwracam się do pana z apelem o pomoc w nagłośnieniu tego problemu, ponieważ Pan Minister Adamczyk 

nie reaguje na żadne pisma od różnych organizacji i nie chce doprowadzić do zmian przepisów oraz opłat za 

badania techniczne. Ponieważ Pan często występuje w mediach, zatem ma pan możliwości, żeby ten problem 

nagłośnić albo doprowadzić do debaty z uczestnictwem pracownika Ministerstwa Infrastruktury lub TDT. 

Według mnie jest to jedyna droga, która byłaby skuteczna w rozwiązaniu tego problemu. 

Szanowny Panie Senatorze, z góry Panu dziękuję za to, że podjął Pan ze mną rozmowę i obiecał mi Pan, 

że zajmie się Pan tym problemem. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzę Panu dużo zdrowia oraz 

wielu sukcesów na drodze politycznej. 

W załączeniu przesyłam panu cennik opłat za badania techniczne obowiązujący od 15 lat. 

Pozdrawiam 

M. K.”. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej spra-

wie (cennik opłat w załączeniu). 

Jan Filip Libicki 
 


