
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

w dniu 17 sierpnia 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów (SKP) bardzo dotkliwie odczuwają negatywne skutki 

obecnej inflacji oraz radykalnego wzrostu cen, nawet o setki procent. Dotyczy to np. energii elektrycznej 

i gazu. Równie radykalnie rosną koszty pracy, na czele z płacami i jej pochodnymi, które obciążają 

pracodawcę. Jak wyliczają przedsiębiorcy z branży, w czerwcu 2021 r. koszty prowadzenia ich działalności 

były wyższe o 115%, a w czerwcu br. wzrosły już o ponad 150%. Składają się na to dodatkowo skutki 

podwyżek w innych firmach, z którymi trzeba kooperować. Rosną np. ceny urządzeń diagnostycznych, 

dostępu do oprogramowania informatycznego czy serwisu przyrządów i urządzeń stanowiących 

obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Z kolei cena samego przeglądu od prawie 20 lat stoi 

w miejscu i np. dla samochodu osobowego wynosi 98 zł. A trzeba pamiętać, iż od tych 98 zł (przychodu, 

a nie dochodu) trzeba odjąć m.in. koszty VAT, podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, najmu lub 

dzierżawy, płacy i pochodnych płacy pracowników, energii elektrycznej, ogrzewania hal i warsztatów, 

transportu, amortyzacji, budynków i urządzeń wyposażania stacji, dostępu do programów informatycznych, 

szkoleń pracowników itp., itd. Co z tego zostaje jako dochód przedsiębiorcy? Kiedyś zostawało bardzo 

niewiele, potem nic, a teraz firmy muszą dopłacać do prowadzenia swojej działalności. 

Jak wyliczają organizacje reprezentujące przedsiębiorców – wskazują na to także dane GUS, np. ze 

stycznia br. – SKT są zmuszone dopłacać do świadczonych przez siebie usług przeciętnie ok. 10 zł od 

samochodu osobowego, a w przypadku pozostałych badań pojazdów odpowiednio więcej. Niestety skala tego 

deficytu będzie się zwiększała, bowiem koszty działalności systematycznie rosną. Dzieje się tak dlatego, że 

działający na wolnym rynku przedsiębiorcy mogą kształtować ceny swoich usług i towarów, ale firmy 

z branży SKP w sposób oczywisty nie mają takiej możliwości, ponieważ muszą stosować ceny urzędowe. 

Czy tak powinno wyglądać ustanawianie przez państwo poziomu ceny regulowanej? A co będzie 

w przyszłości, skoro już na jesień bieżącego roku oraz na przyszły rok rząd zapowiada kolejne podwyżki, 

m.in. w zakresie źródeł energii czy płacy minimalnej, które będą przekładały się na koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej? 

Szanowny Panie Ministrze! Kontrola stanu technicznego pojazdów pełni ważną funkcję dla całego 

społeczeństwa, każdy z obywateli jest bowiem w takim czy innym sensie uczestnikiem ruchu drogowego. 

Nikt nie lubi podwyżek cen, a więc i kosztów życia, zwłaszcza w obecnym czasie, ale urealnienie wysokości 

opłaty za badanie techniczne jest konieczne i leży w interesie nie tylko firm, ale i państwa. Mam zatem 

pytanie: czy rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, w tym resort Pana Ministra, pracuje nad zmianą 

stawek za przeprowadzenie przeglądu technicznego i czy złożycie takie propozycje do Sejmu RP? Jeśli tak, 

to kiedy? A jeśli nie, to dlaczego? 

Adam Szejnfeld 


