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Rozmowa „Przeglądu”

Z DR. INŻ. LESZKIEM TURKIEM, PREZESEM POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW W WARSZAWIE, 
ROZMAWIA SŁAWOMIR GÓRZYŃSKI

- Panie Prezesie, 10-lecie jest dobrym mo-
mentem do zrobienia tzw. rachunku sumienia. 
Co przez ten okres udało się zrobić Izbie, a czego 
nie i dlaczego?

- Inicjatywie powołania Izby przyświecał jeden 
zasadniczy cel: integracja środowiska w obliczu 
zmieniających się przepisów prawa, przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej i coraz trudniejszych 
warunków prowadzenia działalności gospodar-
czej w tym zakresie. Nowa ustawa o izbach 
gospodarczych dawała samorządowi gospodar-
czemu skuteczne możliwości prawne do podjęcia 
partnerskiej współpracy z ustawodawcą i trzeba 
je było wykorzystać z korzyścią dla naszego śro-
dowiska. Należy pamiętać, że w tamtym czasie 
działało już prawie 3 tysiące stacji kontroli pojaz-
dów, które musiały mieć poczucie ochrony intere-
sów i bezpieczeństwa dla swoich, bądź co bądź 
kosztownych, inwestycji. Przez okres dziesięciu 
lat działalności Izby udało się przeprowadzić 
wiele inicjatyw ważnych dla całego środowiska, 
jak chociażby: opiniować z korzyścią dla środo-
wiska rozporządzenia wykonawcze do ustawy  
„O swobodzie działalności gospodarczej” oraz 
Prawa o ruchu drogowym; udzielać wielu konsul-
tacji technicznych, pozwalających przedsiębior-
com przygotować skutecznie stacje do odbioru 
przez TDT; organizować coroczną konferencję dla 
środowiska, jesienne spotkania szkoleniowe oraz 
kursy dla kandydatów na diagnostów, powołać do 
życia regionalne oddziały PISKP; uczestniczyć 
w pracach tzw. Grupy roboczej powołanej przez 
MTiR w celu opracowania kierunków zmian sys-
temu badań technicznych w Polsce.

- To, co Pan Prezes powiedział, powyżej udało 
się zrobić, a czego nie udało się dokonać w mi-
nionych latach?

- Oczywiście w swojej działalności mamy wiele 
problemów, których niestety, nie udało się nam 
rozwiązać. Ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej usytuowała nas w grupie dzia-
łalności wolnorynkowej regulowanej. Nie jest 
to prawidłowe, bowiem badania techniczne są 
elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a za bezpieczeństwo obywateli konstytucyjnie 
odpowiada państwo. Stąd cały czas w grupie ro-
boczej pokazywaliśmy ten absurd. Mało tego, jest 
to niezgodne również z dyrektywą unijną, która 
wyłącza z usług działalność w zakresie transportu. 
Prawda jest taka, że wszystkie ustawy dotyczące 
transportu w Polsce są wyłączone z działalności 
wolnorynkowej - oprócz badań technicznych. 
W jaki sposób przedsiębiorcy prowadzący SKP 
mają ze sobą konkurować, jeżeli mają narzu-
cone z góry warunki i wymagania jakie muszą 
spełniać obiekty i wyposażenie SKP, diagności 
muszą mieć bardzo wysokie kwalifikacje i mają 
ściśle zdefiniowane czynności przy określonych 
badaniach oraz mamy określoną wysokość 
opłat za czynności wykonywane podczas badań 
technicznych. Efekt jest taki, że mamy niezdrową 
konkurencję między SKP, na przykład w postaci 
rozdawania bezpłatnych gadżetów. Nie myśli się 
przy tym o jakości badań. 

- Czy wszystkie działające w Polsce SKP na-
leżą do Izby, czy trudno wejść do tego grona, kto 
może i jakie warunki musi spełniać?

- Niestety, zrzeszamy tylko ok. 10 proc. przed-
siębiorców prowadzących tę działalność. W chwili 
obecnej każdy przedsiębiorca spełniający wszyst-
kie wymagania określone w ustawie musi dostać 
wpis na listę przedsiębiorców prowadzących tę 
działalność. Według naszych szacunków w Pol-
sce pracuje ponad cztery tysiące SKP. Średnio na 
jedną SKP przypada ok. 3400 badań. Aby działal-
ność ta była rentowna, stacja kontroli pojazdów 
powinna wykonywać ok. 5000 badań. Bardzo 
wielu nowych inwestorów na tę działalność patrzy 
w sposób komercyjny, nie przywiązując żadnej 
wagi do odpowiedzialności, jaka na nich będzie 
spoczywała w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

- Gdyby jednak wprowadzić ograniczenia  
w tym względzie od razu, odezwałyby się głosy, 
że Państwo ingeruje w wolność gospodarczą?

- Panie redaktorze, jak wcześniej mówiłem,  
w obszarze bezpieczeństwa obywateli nie 
możemy mówić o wolności gospodarczej. Ba-
danie techniczne pojazdu jest elementem tego 
bezpieczeństwa. Umieszczenie tej działalności 
w ustawie o swobodzie działalności gospodar-
czej tylko w obszarze działalności regulowanej 
spowodowało powstanie wielu patologii w całym 
systemie. Państwo powinno sprawować ścisły 
nadzór nad całym systemem, tego wymaga 
nowa dyrektywa 2014/45/WE. Uważam, że nasza 
działalność powinna być umieszczona w art.75 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
wymagającej uzyskania zezwolenia. Badanie 

techniczne nie jest usługą. Diagnosta w trakcie 
badania technicznego wykonuje określone 
prawem czynności i podejmuje bardzo odpowie-
dzialną decyzję o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. 
Dlatego w tej działalności nie możemy mówić  
o swobodzie gospodarczej.

- Czy nie można by znaleźć wsparcia  
w starostwach powiatowych? Może to one mogły 
powstrzymać ten gwałtowny przyrost SKP?

- Starostwa nas wspierają, ale i one mają 
swoje problemy. Jest taka zasada, że państwo 
dorzuca obowiązków, zapominając o wsparciu 
finansowym. Starosta musi realizować prawo. 
Nie może zakazać - jeśli przedsiębiorca spełni 
wszelkie wymogi ustawowe, starosta musi wpisać 
go na listę przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów. 

- A czy wiadomo jaka jest jakość wykony-
wanych badań, czy ktoś to w ogóle sprawdza, 
kontroluje?

- Odpowiedzialne za to są jednostki samorządu 
terytorialnego, czyli starostwa powiatowe, które 
raz lub dwa w roku przeprowadzają kontrole. 
Wiele starostw w tym zakresie ma podpisaną 
umowę z Transportowym Dozorem Technicznym, 
który wspólnie z przedstawicielem starostwa 
przeprowadza takie kontrole.

- Jaką rolę odgrywa Izba i czy jest organizacją, 
z którą liczą się właściciele SKP, władze samo-
rządowe i policja?

Nie tacy zwykli usługodawcy
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- Nasza Izba pełni bardzo ważną rolę, gdyż 
reprezentujemy interes przedsiębiorców zrze-
szonych w stosunku do władz ustawodawczych  
i nadzorczych. Staramy się być partnerem meryto-
rycznym dla naszych członków, MIiR, TDT, MSW. 
Opiniujemy wiele projektów aktów prawnych do-
tyczących naszego środowiska. Opracowaliśmy 
bardzo wiele projektów zmian w prawie w celu 
wdrożenia w życie tez Grupy roboczej, o której 
mówiłem wcześniej. Niestety, jak na razie nie 
widzimy woli ze strony władz dla wprowadzenia 
niezbędnych zmian. Bardzo dobrze układa nam 
się współpraca merytoryczna ze starostwami. 
Na pozycję izby trzeba pracować i myślę, że po 
dziesięciu latach odnosimy sukcesy. 

- W systemie badań technicznych diagności 
pełnią bardzo odpowiedzialną funkcję - jak Pan 
ocenia ich rolę?

- Diagności w trakcie badania techniczne-
go wykonują czynności kontrolne określone  
w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu 
przeprowadzenia badań technicznych pojazdów 
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy 
tych badaniach /Dz.U. z dnia 07.09.2012. poz. 
996/ zależne od rodzaju wykonywanego badania. 
Po zakończeniu badania diagnosta podejmuje 
decyzję o jego wyniku i tylko on ponosi odpowie-
dzialność za tę decyzję. Dlatego też nie powinien 
on kieorwać się żadnymi sugestiami. Właściciel 
stacji powinien dbać o prawidłowe funkcjonowa-
nie stacji, sprawność techniczną wyposażenia 
technicznego, legalizację urządzeń itp. 

- Rozumiem, że każdy diagnosta nim zyska ten 
tytuł, musi przejść szereg szkoleń, zdać jakieś 
egzaminy. Czy się mylę?

- Do 2004 roku zdobycie uprawnień diagno-
sty nie było tak trudne jak w chwili obecnej. 
Wystarczyło mieć odpowiednie wykształcenie, 
praktykę, ukończyć kurs zakończony egzaminem 
wewnętrznym i starosta wydawał uprawnienia 
diagnosty. W chwili obecnej wiedzę i umiejętno-
ści kandydata na diagnostę weryfikuje komisja 
egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Trans-
portowego Dozoru Technicznego. Od kandydatów 
na diagnostów wymagano bardzo długiego 
doświadczenia praktycznego, w zależności od 
wykształcenia. Ustawa deregulacyjna znacz-
nie skróciła okres praktyki, co ułatwiło dopływ 
młodych ludzi do zawodu. Niestety, środowisko 
diagnostów znacznie się postarzało. W trakcie 
opiniowania ustawy deregulacyjnej proponowa-
liśmy, aby kandydat na diagnostę musiał przed 
uzyskaniem uprawnień przepracować na stacji 
kontroli pojazdów pół roku pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia diagnosty. Sugerowali-
śmy nawet, by po zdaniu teoretycznej części eg-
zaminu, kandydat odbył praktykę w stacji kontroli 
pojazdów przed praktyczną częścią egzaminu. 
Zaliczenie takiej praktyki ułatwiłoby znacznie 
zdanie części praktycznej egzaminu i pozwoliłoby 
wybrać najlepszych kandydatów, których bez pro-
blemu można by zatrudnić jako pełnoprawnych 
diagnostów. Ustawa deregulacyjna tylko znacznie 
obniżyła wymaganą praktykę. Z drugiej strony 
mała zdawalność egzaminu powoduje, że jest 
mały dopływ „świeżej krwi” do zawodu diagnosty. 
Obniżenie wymaganej praktyki spowodowało, że 
znacznie wzrosło zainteresowanie szkoleniami  
i egzaminami na diagnostów.

- Czy to rozwiąże problemy waszego środo-
wiska?

- Ależ skąd. To tylko wierzchołek góry lo-
dowej. Wszystkie problemy systemu badań 
technicznych w naszym kraju zostały omówione 
w trakcie prac Grupy roboczej powołanej przez 
resort transportu w 2012 roku. Wynikiem prac 
tego gremium eksperckiego, w którym również 
my uczestniczyliśmy, były 22 tezy ze sposobem 
ich realizacji. Wynik prac został przekazany 
do MIiR 5 lutego 2014r. Niestety, nie widzimy 
działań zmierzających do realizacji przedsta-

wionych rozwiązań. Obecnie najważniejszym 
problemem dla naszego środowiska jest sprawa 
nowelizacji tabeli opłat za badania, która nie 
była zmieniana od ponad dziesięciu lat. Pro-
blem ten jako bardzo pilny zgłaszała jedna  
z tez jednogłośnie aprobowanych przez wszyst-
kie organizacje. Mimo iż powstały konkretne 
projekty legislacyjne w tym zakresie, niestety do 
dzisiaj, brak jest konkretnych działań resortu w tej 
sprawie. Szacujemy, że na przestrzeni ostatnich  
10 lat koszty funkcjonowania stacji kontroli pojaz-
dów wzrosły co najmniej o 64 proc. Na taki wzrost 
kosztów ma wpływ wzrost płac, energii, podat-
ków, paliwa oraz usług zewnętrznych. Opłaty za 
badania są określone w cenach brutto zawiera-
jących podatek VAT. Zmiana stawki tego podatku 
w 2010 r., obciążyła jedynie przedsiębiorców  
i niezgodnie z prawem nałożyła na nich dodatko-
we obciążenie podatkowe w wysokości 1 proc., co 
jest niezgodne ze wspólnotową zasadą neutral-
ności tego podatku. Wzrost kosztów prowadzenia 
działalności nie został przedsiębiorcom w żaden 
sposób zrekompensowany. Taki stan rzeczy przy-
czynia się w chwili obecnej do braku środków na 
konserwację i modernizację urządzeń, co sprzyja 
również narastaniu patologii związanych z jako-
ścią wykonywanych badań, a w konsekwencji 
prowadzi do degradacji funkcjonującego systemu 
kontroli pojazdów. To obecnie może doprowa-
dzić do podjęcia akcji protestacyjnych przez 
nasze środowisko. PISKP przedstawiła projekt 
nowelizacji rozporządzenia dotyczącego opłat 
za badania oraz rozporządzenia 996. W naszym 
projekcie oparliśmy tabelę opłat na kategoriach 
homologacyjnych pojazdów, co ją znacznie 
uprościło. Dodatkowo w celu uniezależnienia 
się od zmian podatku VAT opłaty określiliśmy  
w kwotach netto oraz zaproponowaliśmy co-
roczną automatyczną indeksację w oparciu  
o wskaźnik wzrostu średniej płacy w gospodarce 
ogłaszany w lutym każdego roku przez Prezesa 
GUS. W ten sposób zmiana wysokości opłat za 
badanie byłaby niezależna od sytuacji politycznej.

- Większość SKP funkcjonuje jako jeden  
z elementów biznesów motoryzacyjnych. Czy 
to dobre rozwiązanie, że SKP działa np. obok 
warsztatu samochodowego, myjni, serwisu 
oponiarskiego, salonu sprzedaży aut, a nie jako 
samodzielny podmiot-instytucja?

- Fakt. Gdyby nie te dodatkowe sfery dzia-
łalności, większość stacji nie utrzymałaby się 
samodzielnie. Jestem również przedsiębiorcą 
i od czterech lat stwierdzam, że mimo znacz-
nego ograniczenia kosztów działalność ta jest 
deficytowa. Przedsiębiorcy często finansują 
jedną działalność dochodami z innej, ale kiedyś 
te możliwości się skończą. Obecne spotykane  
w naszym kraju formy łączenia różnych dzia-
łalności sprawdzają się tylko wtedy, gdy zacho-
wana jest zasada tzw. trzeciej strony. Diagnosta 
wykonujący badania techniczne nie może wy-
konywać napraw pojazdów, gdyż sam by siebie 
oceniał,  podczas badania technicznego. Dlatego 
też w naszym prawie zapisane jest, że teren 
stacji kontroli pojazdów musi być oddzielony od 
innych działalności firmy.

- Jak zachęcacie kierowców do sprawdzania 
stanu technicznego pojazdów, czy takie akcje 
są potrzebne? Większość nadal traktuje pobyt w 
stacjach jako nieprzyjemną konieczność.

- To trudne zadanie w momencie, gdy dzienni-
karze i duża część mediów podchodzą do badań 
technicznych, jako do elementu niepotrzebnego. 
Co gorsza, piszą i mówią, że to wielka lipa. 
Powiem tylko, że ci ludzie sami sobie szkodzą. 
Prawnik, lekarz, dziennikarz są to zawody, do 
wykonywania których auto jest narzędziem pra-
cy. Zazwyczaj użytkownicy pojazdów nie mają  
w warunkach domowych możliwości spraw-
dzenia, jak wyglądają przewody hamulcowe, 
instalacja elektryczna, zawieszenie lub się na 
tym nie znają. Wizyta w SKP jest utwierdzeniem 

się, że samochód jest sprawny, a tym samym 
bezpieczny. Przecież mówimy o jednej wizycie 
w roku. Czy to naprawdę jest tak duży koszt? 

- Powiedział Pan, że od wielu lat opłata za 
przegląd nie była podnoszona. Dobrze zróbmy 
to. Nie obawia się Pan, że te setki tysięcy wła-
ścicieli kilkunastoletnich aut wartych od tysiąca 
do 3000 zł będzie nadal skłonna przyjechać 
do SKP?

- Problem jest bardzo złożony. Proszę zwrócić 
uwagę na to, że te pojazdy są uczestnikami 
ruchu drogowego. Zarówno Pan, ja jak i każdy 
z uczestników ruchu drogowego musi mieć za-
ufanie do innych kierowców, że ich pojazdy są 
sprawne technicznie i z powodu ich niespraw-
ności nikt nie poniesie szkód. Wiek pojazdów 
rzutuje na ich wartość. Często nasi diagności 
stwierdzają, że pojazd 12-15 letni jest w znacznie 
lepszym stanie technicznym niż pojazd trzyletni 
eksploatowany przez handlowca jakiejś firmy. Od 
kilku lat obserwujemy bardzo niekorzystne zjawi-
sko związane z niezachowaniem przez użytkow-
ników pojazdów terminów badań technicznych. 
Robiliśmy badania, które wykazały, że ok. 48 
proc. kierowców przyjeżdża z przeterminowa-
nymi badaniami technicznymi. Dlaczego tak się 
dzieje? Często jest to gapiostwo, ale również to, 
że nie ma sankcji karnych za brak badania tech-
nicznego pojazdu. Nawet jeśli policja zatrzyma 
dowód rejestracyjny posiadaczowi takiego auta 
bez przeglądu, to nic go to nie kosztuje. Dostaje 
pokwitowanie i skierowanie na badanie tech-
niczne. Nie ma żadnych sankcji finansowych. 
Szczególnie młodzi kierowcy podchodzą do tego 
z dużą beztroską. Uważam, że wielu kierowców 
nie zdaje sobie sprawy z roli, jaką pełni badanie 
techniczne. Polacy do wymagań określonych  
w przepisach podchodzą w sposób niewłaściwy, 
nie starają się ich spełnić, lecz próbują spełnie-
nie ich „jakoś załatwić”. Często media zamiast 
podnosić świadomość obywateli w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, buntują ich 
przeciwko instytucjom, które chcą o to zadbać. 
Przecież chodzi o wspólny interes i musimy robić 
wszystko, by to uporządkować.

- Czy można zakazać kierowcy wyjechania 
na drogę, jeśli nie uzyska pozytywnego wyniku 
badań technicznych w SKP? Kierowca mimo to 
porusza się takim nieautoryzowanym autem. 
SKP zawiadamia policję, inne instytucje?

- Diagnosta w warunkach stacji kontroli po-
jazdów po stwierdzeniu usterek zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu drogowego ma prawo 
zatrzymać dowód rejestracyjny. Informacja o tym 
fakcie zarejestrowana jest w bazie prowadzonej 
w SKP. W przypadku usterek istotnych często 
użytkownicy pojazdów próbują wykonać badania 
w innej stacji. Obecnie trwają prace nad wdro-
żeniem przez MSW nowego systemu Centralnej 
Ewidencji Pojazdów pod nazwą CEP2. Nowe 
rozwiązania pozwolą SKP na bezpośrednie 
przekazywanie i pobieranie wszystkich infor-
macji o badanym pojeździe i wyniku badania. 
To rozwiązanie przyczyni się do zlikwidowania 
tzw. „turystyki przeglądowej”, polegającej na 
poszukiwaniu przez użytkownika pojazdu SKP,  
która da pozytywny wynik badania.

- Czego mógłbym życzyć Panu i Izbie na10-le-
cie i na kolejne lata?

- Chciałbym, żeby nasza działalność była 
uznana za urzędową, żeby wzrosła świadomość 
dotycząca roli badania technicznego i odpo-
wiedzialności diagnosty, aby wzrósł autorytet 
SKP, gdyż działamy w najlepszym interesie 
użytkowników pojazdów. W imieniu Państwa 
wykonujemy czynności zapewniające bezpie-
czeństwo obywatelom. Żeby w końcu wszyscy 
uświadomili sobie, że badanie techniczne nie jest 
usługą, lecz czynnością kontrolną. 

- Dziękuję za rozmowę.


