
Odpowiedź na interpelację nr 22436 
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz 

Warszawa, 02-07-2018 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na interpelację (nr 22436) Pani Izabeli Leszczyny, Poseł na Sejm RP, w 
sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, proszę 
przyjąć poniższe wyjaśnienia. 

Odpowiadając na ww. interpelację Pani Poseł na wstępie pragnę potwierdzić, że głównym 
celem procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw (UC65) jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań 
zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej 
dyrektywę 2009/40/WE. Przedmiotowa dyrektywa określa minimalne wymagania niezbędne 
do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez państwa członkowskie UE, 
tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego systemu funkcjonowania badań 
technicznych pojazdów. Jednocześnie potwierdzam, że nowy, zmieniony system badań 
technicznym pojazdów ma realnie zapewniać, aby pojazdy były utrzymywane na 
bezpiecznym i akceptowalnym poziomie w trakcie ich eksploatacji (użytkowania w ruchu 
drogowym). 

Odnosząc się do pierwszego pytania uprzejmie informuję, że resort infrastruktury skierował 
do wszystkich starostów ankietę celem zbadania poziomu przygotowania jednostek 
samorządu terytorialnego do realizacji zadań określonych ww. dyrektywą 2014/45/UE. 
Wyniki wskazały, iż w zaledwie 6% z ankietowanych jednostek, pracownik pełniący funkcję 
związaną z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów posiada uprawnienia diagnosty. 
Dodatkowo 54% ankietowanych jednostek samorządu terytorialnego posiada wyłącznie 
jednego pracownika, którego pełniona funkcja związana jest z nadzorem nad stacjami kontroli 
pojazdów. Przeprowadzone badanie wykazało, iż w zaledwie 20% pytanych starostw 
pracownicy wykonujący zadania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, a 
nieposiadającymi uprawnień diagnosty, posiada kompetencje określone w załączniku IV do 
dyrektywy 2014/45/UE. Co istotne, zaledwie 22% ankietowanych podmiotów potwierdziło, iż 
pracownik pełniący funkcję związaną z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów posiada 
umiejętności samodzielnego wykonania badań technicznych pojazdów w stacji kontroli 
pojazdów. Aż w 76% ankietowanych jednostek pracownik pełniący funkcję związaną z 
nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów prowadzi również nadzór nad innymi działaniami, 
np. nadzór nad taxi, transportem własnym. Powyższa ankieta wykazała, iż tylko jedno 
starostwo jest gotowe wykonywać zadania związane z kontrolą systemu badań technicznych 
w Polsce, jakie określa dyrektywa 2014/45/UE. W związku z powyższym, z przedmiotowej 
ankiety wynika, iż w skali całego kraju nie powinny występować zwolnienia pracowników 
zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, bowiem większość z nich będzie 
wykonywać inne dotychczas realizowane zadania. Jednocześnie osoby posiadające 
doświadczenie w pracy diagnosty samochodowego będą miały możliwość zatrudnienia w 



oddziałach nowego organu nadzoru. Odpowiadając na pytanie drugie uprzejmie wyjaśniam, iż 
Ministerstwo Infrastruktury nadal zakłada wprowadzenie takiego rozwiązania w projekcie 
procedowanej ustawy (UC65), które przy wdrożeniu nowego systemu wysokiej jakości badań 
technicznych pojazdów, nie spowoduje obciążeń finansowych dla budżetu państwa, co 
powinno liczyć na zrozumienie Pani Poseł.  

Mając na uwadze, obsługę nowych zadań nałożonych na ministra właściwego do spraw 
transportu, obecnie zakłada się jedynie przesunięcia pracowników w ramach komórek 
organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, co nie będzie generowało dodatkowych 
kosztów po stronie budżetu państwa.  

Odnosząc się natomiast do pytania trzeciego dotyczącego wzrostu opłat dla obywateli, 
związanych z wprowadzeniem nowego systemu zapewnienia wysokiej jakości badań 
technicznych pojazdów, uprzejmie informuję, że pierwotnie projekt ustawy zakładał jedynie 
wprowadzenie nowych przepisów określających dodatkową opłatę (karę) dla właściciela lub 
posiadacza pojazdu, w przypadku badania technicznego wykonywanego 30 dni po terminie 
ważności badania. Była to nowa opłata sankcyjna, którą ponosiliby jedynie tacy właściciele 
lub posiadacze pojazdów, którzy użytkowali pojazd niezgodnie z przepisami ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym, czyli bez ważnych badań technicznych pojazdu. Opłata ta miała na celu 
wyeliminowanie z ruch drogowego pojazdów z nieważnymi badaniami technicznymi 
(możliwie nie w pełni sprawnych techniczne), w celu polepszenia bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników tego ruchu. Szacuje się, że liczba opłat za badania techniczne po terminie, 
znacznie spadnie po pierwszym roku obowiązywania przepisów. Właściciel pojazdu, który 
ewentualnie zapłaci dodatkową opłatę za badanie techniczne po terminie, w następnym roku 
będzie bardziej zdyscyplinowany do terminowego wykonania badania technicznego, co może 
przełożyć się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na Polskich 
drogach. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy, opłata za badanie techniczne 
wykonane po terminie, będzie jednorazowo podwyższała o 60% cenę badania technicznego 
(podstawowego). Projekt w obecnym kształcie jest jednak bardziej „elastyczny” i wydłuża do 
45 dni termin badania po terminie, który nie będzie wiązał się z dodatkową opłatą sankcyjną.  

Pragnę wyjaśnić, że planując cały system badań technicznych pojazdów pierwotnie założono, 
że koszty związane z wykonywaniem nowych zadań organu nadzoru, czyli koszty 
wprowadzenia prawa UE, pokrywane będą z opłaty odprowadzanej przez przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów, od każdej pobranej opłaty za przeprowadzenie 
badania technicznego. Mając jednak na uwadze liczne wystąpienia kierowane, nie tylko do 
mnie, ale także do Prezesa Rady Ministrów dotyczące pogarszającej się sytuacji 
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i diagnostów w obliczu 
projektowanych zmian legislacyjnych, postanowiłem dokonać zmiany tego rozwiązania.  

Obecnie projekt ustawy wychodzący naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zakłada, że 
opłata na zapewnienie funkcjonowania nowego systemu poprawy jakości badań technicznych 
pojazdów, czyli koszt dostosowania do przepisów UE, w wysokości 4 zł pobierana będzie od 
właściciela lub posiadacza pojazdu, za każde badanie techniczne przeprowadzane na stacji 
kontroli pojazdów. Przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmodyfikowane 
rozwiązanie nie przewiduje już obciążenia przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów tzw. opłatą jakościową. Wpływ na taką zmianę rozwiązania miała dodatkowa 
analiza opłat za badania techniczne, które nie były podwyższane już od 14 lat. Jednocześnie w 
środkach masowego przekazu pojawiały się niepotwierdzone informacje o planowanych 
znacznych podwyżkach opłat za badania techniczne.  



W związku z powyższym oceniam, że wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 4 zł, 
będącej wynikiem konieczności implementacji rozwiązań przyjętych w UE, ponoszonej przez 
właścicieli lub posiadaczy pojazdów, przy założeniu lepszego funkcjonowania całego 
systemu badań technicznych pojazdów, z jednoczesnym podwyższeniem poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego może być akceptowalnym przez społeczeństwo 
rozwiązaniem, które dodatkowo nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. 

Podsumowując podnoszoną przez Panią Poseł kwestię wyższych opłat dla obywateli, pragnę 
wyjaśnić, że omawiany projekt nie przewiduje podwyżek dotychczasowych stawek opłat za 
badania techniczne i rejestrację pojazdu, a jedynie wprowadza nową opłatę jakościową oraz 
przepis sanacyjny za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonym terminie. 

Ponadto odnosząc się do pytań 4 i 5 Pani Poseł dotyczących finansowania UDT uprzejmie 
informuję, że Urząd Dozoru Technicznego (UDT) podlega ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki. Natomiast mając na uwadze pytanie 6 dotyczące wysokości premii wypłaconych 
prezesowi i wiceprezesowi Urzędu Transportu Drogowego uprzejmie informuję, że taki 
podmiot (Urząd) w Polsce nie istnieje. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 

Ministra Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz 

Podsekretarz Stanu 

 


