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Szanowny Panie Dyrektorze!

W chwili obecnej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace

nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych

pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Nowe rozporządzenie

implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2009/40/WE, zmienionej

przez Dyrektywę 2010/48/WE.

Uważamy, że jednocześnie z nową procedurą badań, powinna ukazać się nowa tabela opłat za

badania techniczne pojazdów.

Obecne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie

wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań

technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261) obowiązuje już od 29 października 2004

roku. Było ono tworzone w oparciu o stare rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia

2003 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów

dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2003 r., nr 227, poz. 2250 z późnozm.), nie

obowiązujące już od 22 września 2009 roku. Procedura badań oraz cennik tworzą system naczyń

połączonych, gdyż w jednym rozporządzeniu opisany jest sposób postępowania diagnosty, tj. zakres i

sposób badania, a w drugim cena za wykonane przez uprawnionego diagnostę czynności.

Dnia 22 września 2009 roku weszło w życie obowiązujące w chwili obecnej rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania

badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z

2009 r., nr 155, poz. 1232 z późnozm.), które różni się zasadniczo od swojego poprzednika z 2003

roku. Przy okazji jego wejścia w życie dokonano jedynie kosmetycznych zmian w cenniku, związanych

przede wszystkim z likwidacją badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed

pierwszą rejestracją w kraju. Z cennika wykreślono wiele pozycji, kilka dodano.



Już od chwili wejścia w życie w 2009 roku rozporządzenia nr 155 rodziły się problemy

interpretacyjne na styku procedury i cennika badań i trwają one niestety po dzień dzisiejszy. Problem

wynika z tego, że cennik był tworzony w oparciu o inną procedurę badań, a jego zestawienie z nową

procedurą prowadzi do kilku możliwych interpretacji. Jest on w wielu miejscach nieczytelny i

skomplikowany, w szczególności, gdy np. przy niektórych badaniach trzeba sumować ze sobą kilka

pozycji.

Niezmiernie istotną kwestią jest również to, że obecnie obowiązujący cennik powstał w zupełnie

innych realiach gospodarczych, w porównaniu do tych, które mamy w dniu dzisiejszym. Od chwili jego

obowiązywania, tj. od 29 października 2004 roku nie był on nigdy waloryzowany choćby o stopień

inflacji. Dla przykładu w 2004 roku inflacja wyniosła 4,4 %, w 2005 r. - 0,7 %, w 2006 r. - 1,4 %, w

2007 r. - 4,0 %, w 2008 r. - 3,3 %, w 2009 r. - 3,5 %, w 2010 r. - 2,6 %, a w 2011 r. - 4,3 %. Widać

wyraźnie, że w każdym roku ceny rosły. Do tego można dodać szereg innych czynników np. wzrost cen

energii, opłat za wodę, za wywóz śmieci, wzrost opłat i podatków lokalnych, wzrost podatku od

nieruchomości, wzrost kosztów pracowniczych i wiele innych.

Stacje kontroli pojazdów, wyposażone są, co jest oczywiste, w szereg urządzeń, określonych w

rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania

techniczne pojazdów. Urządzenia te muszą być utrzymywane w należytym stanie, serwisowane, a

niektóre z nich wymagają okresowej kontroli metrologicznej. Generuje to oczywiście koszty.

Wielu przedsiębiorców poniosło też wysokie koszty modernizacji swoich stacji w związku z

zakończeniem z dniem 31 grudnia 2010 okresu przejściowego i koniecznością dostosowania stacji do

warunków techniczno-lokalowych określonych we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów za wszystko muszą płacić więcej.

Wykonując działalność gospodarczą ponoszą szereg wydatków, które są konieczne dla funkcjonowania

stacji kontroli pojazdów. Niestety, za badania techniczne pobierają opłatę taką samą, a nawet mniejszą,

niezmiennie od prawie 8 lat. Mniejszą, dlatego, że od 1 stycznia 2011 roku, wzrosła stawka VAT z 22 na

23 %. Niestety ceny za badania techniczne są cenami brutto, więc stacje kontroli pojazdów, są zdaje się

jedyną branżą, która poniosła ujemne skutki wzrostu stawki VAT, gdyż w odróżnieniu od reszty.

przedsiębiorców nie mogła do ceny za usługę dodać nowej stawki, ponieważ opłata za badanie

techniczne zawiera już w sobie podatek.

Niezmienione stawki opłat za badania techniczne pojazdów, często są przyczyną nieuczciwej

konkurencji, która szkodzi stacjom kontroli pojazdów rzetelnie wykonującym badanie. Wielu

przedsiębiorców balansuje na granicy rentowności. Zdarza się, że jakość badań schodzi na plan dalszy,

gdy trzeba ratować firmę, miejsca pracy, często dobytek całego życia.

Dlatego też Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, mając na uwadze liczne postulaty

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, przygotowała projekt nowej tabeli opłat za

badania techniczne pojazdów.

Zależy nam na tym, aby nowy cennik był jak najbardziej prosty i przejrzysty oraz dostosowany

do obecnych realiów gospodarczych. Chcemy aby przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów

mogli skoncentrować się na rzetelności wykonywanych badań, bez obawy o bankructwo.
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Liczba pozycji w cenniku powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Przygotowany

przez nas cennik oparty jest na europejskich przepisach. Nadmienić trzeba, że w większości krajów ten

system funkcjonuje z powodzeniem. Obecny podział jest zbyt skomplikowany i powoduje spore

problemy związane z naliczaniem opłat. Proponowany podział będzie bardziej przejrzysty. Jest on

zgodny z projektem zmian do Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 9 grudnia 2011 roku, który

wprowadza do ustawy nowy Załącznik określający Kategorie Pojazdów. Projekt naszego cennika opiera

się właśnie na kategoriach pojazdów.

Stacje kontroli pojazdów wykonują okresowe badania techniczne pojazdów, badania dodatkowe

oraz inne czynności.

Cena za badanie okresowe powinna być uzależniona od kategorii pojazdu. Cena za badanie

dodatkowe powinna być stała, łączona z odpowiednią kategorią pojazdu. Każda z innych czynności

wykonywanych na stacji kontroli pojazdów może mieć swoją przypisaną cenę.

Postulujemy również, aby ceny za badania techniczne określone w cenniku, były cenami netto.

Pozwoli to uniezależnić cenę za badanie od zmiany wysokość stawki podatku od towarów i usług.

Mamy nadzieję, że argumenty przedstawione w niniejszym piśmie znajdą u Pana zrozumienie.

Jesteśmy gotowi na merytoryczną dyskusję i włączenie się w prace nad nowym cennikiem opłat za

badania techniczne pojazdów.

Z poważaniem

PREZE~ iRZĄDU

SYIWe~~raWSki

Załącznik:

1. Propozycja nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów

l!IS1CP 3/3



® POLSKA IZBA
STAOI KONTROLI POJAZDÓW

-------,~et -
ul. Kolektorska 15/1, 01-692 Warszawa

KRS 0000205318, REGON 015737230, NIP 1132480641
tel. 22811 2606, 226144510, fax. 22811 28 78
ING Bank Śląski: 40 1050 1025 1000002280149754
www.piskp.pl email: biuro@piskp.pl
Zarząd Izby: Sylwester Murawski - Prezes Zarządu

-
Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Propozycja nowego cennika

Założenia:

- podstawą do naliczania ceny są czynności związane z kontrolą pojazdu które wykonuje diagnosta oraz wpis w DR, PC, Pokwitowaniu,
Skierowaniu, odpisie świadectwa homologacji lub innym wiarygodnym dokumencie określającym kategorię pojazdu

- podstawowy podział cennika na pojazdy bazuje na kategoriach homologacyjnych
- podane ceny są cenami netto
- suma usterek nie może przekroczyć ceny za badanie okresowe pojazdu określonej kategorii

I.p. Badania okresowe cena rodzaj pojazdu

1 L1e, L2e 80,00 motorower

2 L3e, L4e, L5e 100,00 motocykl

3 L6e, L7e 150,00 człerokołowiec lekki, czterokołowiec

4 M1 150,00 osobowv

5 M2, M3 300,00 autobus

6 N1 150,00 ciężarowy do 3,5t

7 N2 200,00 cieżarowv od 3,5t do 12t

8 N3 250,00 ciężarowy powyżej 12t

9 Pojazd specjalny 300,00 bez wzqledu na kateqorie

10 01 100,00 przyczepalnaczepa do 750 kq

11 02 150,00 przyczepa/naczepa do 3,5 t

12 03 200,00 przyczepa/naczepa do 10 t

13 04 250,00 przyczepa/naczepa powyżej 10 t
14 R1,R2,R3,R4 150,00 przyczepa rolnicza

15 T1, T2, T3, T4, T5 150,00 ciągnik rolniczy (w tym ciągnik rolniczy i
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład
kolejki turystycznej

Inne
16 sprawdzenie warunków dodatkowvch 70,00
17 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu 110,00

18 usterka 40,00

19 numer nadwozia 100,00

20 tabliczka zastępcza 100,00

21 ustalenie danych 100,00
22 hak 50,00 tylko w przypadku potwierdzenia

prawidłowości montażu

23 punkty bazowe 300,00

24 zabytek (wg kategorii określonych w pkt. 1-15) 300% ceny badania okresowego z
uwzględnieniem kategorii pojazdu

25 SAM (wg kategorii określonych w pkt. 1-15) 300% ceny badania okresowego z
uwzględnieniem kategorii pojazdu


