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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 23 września 2022 r.

        Znak sprawy: DTD-7.054.10.2022

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak BPS/043-47-1832/22, przy którym przekazano 
oświadczenie złożone przez Pana Senatora Adama Szejnfelda z dnia 17 sierpnia 2022 r., przedstawiam 
poniżej stosowne informacje. 

W pierwszej kolejności chciałbym zaakcentować, że zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego (dalej też: „Dyrektor TDT”), w wyniku przeprowadzonych przez ww. 
organ postępowań administracyjnych, w 2020 r. wydano 2116 poświadczeń zgodności wyposażenia 
i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, w tym 163 poświadczenia zgodności zostały wydane dla 
przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów oraz 108 poświadczeń dla przedsiębiorców 
przejmujących stacje kontroli pojazdów. W 2021 r. Dyrektor TDT wydał 125 poświadczeń dla 
przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów, natomiast 106 poświadczeń zostało 
wydanych w odniesieniu do przedsiębiorców przejmujących stacje kontroli pojazdów, zaś do 1 września 
2022 r. Dyrektor TDT wydał 70 poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla 
przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów, a w 98 przypadkach doszło do przejęcia 
stacji kontroli pojazdu przez innego przedsiębiorcę. Co więcej, z danych uzyskanych od Dyrektora TDT 
wynika, że liczba stacji kontroli pojazdów (SKP) co do zasady sukcesywnie rośnie. Odzwierciedla to 
poniższa tabela:

rok Liczba SKP z ważnym poświadczeniem zgodności 
wyposażenia i warunków lokalowych

2016 4 775
2017 4 950
2018 5 138
2019 5 342
2020 5 339
2021 5 393
2022 5 415

Ponadto informuję, że Minister Infrastruktury przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych 
pojazdów. Projektowane przepisy dokonują prawidłowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 
z 29.04.2014 r., str. 51, z późn. zm., dalej: „Dyrektywa 2014/45/UE”). Podkreślenia wymaga, że nadrzędnym 



celem Dyrektywy 2014/45/UE jest poprawa bezpieczeństwa drogowego przez wyznaczenie minimalnych 
wymagań dla okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów i przyczep w UE. Tworzy ona 
ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego systemu funkcjonowania badań technicznych pojazdów.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (druk 2540) został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się dnia 
15 września br. Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 stycznia 2023 r. 

Na obecnym etapie prac Minister Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne 
pojazdów. Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym 
regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po ostatecznym 
ustaleniu brzmienia ustawy, a zatem po jej uchwaleniu przez Sejm. W związku z tym, że na etapie prac nad 
ww. projektem ustawy w Sejmie mogą zostać wprowadzone zmiany, ostateczne ustalenie brzmienia 
projektów aktów wykonawczych, jeszcze przed rozpoczęciem prac sejmowych, wydaje się zatem 
przedwczesne. Ponadto, należy mieć na uwadze, że  zgodnie z preambułą do Dyrektywy 2014/45/UE 
badania stanu technicznego w cyklu życia pojazdów powinny być stosunkowo proste, szybkie i niedrogie, 
a jednocześnie skuteczne w zakresie osiągania celów niniejszej dyrektywy. Przy projektowaniu aktów 
wykonawczych do ww. ustawy Minister Infrastruktury będzie miał zatem na względzie ww. wytyczne.

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.
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