
Fundament modelu współpracy reali-
zowanego przez DEKRA stanowi kom-
pleksowe wsparcie stacji kontroli pojaz-
dów w bieżącej działalności, obejmujące 
m.in. dostarczenie oprogramowania do pro-
wadzenia badań technicznych, wsparcie 
techniczne i szkolenia dla diagnostów oraz 
umożliwienie uzyskania dodatkowych przy-
chodów przez przedsiębiorców prowadzą-
cych SKP.

SKP w Polsce chcą korzystać 
ze wsparcia

Warto zwrócić uwagę, że większość 
aktywnych na polskim rynku SKP korzy-
sta z różnych form kooperacji. Świadczy to 
o istniejącej wśród przedsiębiorców prowa-
dzących stacje i diagnostów potrzebie zrze-
szania się, wzajemnej wymiany doświad-
czeń i opinii. Zainicjowanie przez Grupę 
DEKRA w Polsce programu Partner DEKRA 
dla SKP jest wyjściem naprzeciw tym ocze-
kiwaniom rodzimego rynku, skierowanym 
w równej mierze do obu grup.

Nowe oprogramowanie 
dla stacji i nie tylko

Obecnie w Polsce już ponad 200 sta-
cji kontroli pojazdów dołączyło do progra-
mu partnerskiego DEKRA. W jego ramach 
otrzymują narzędzia do prowadzenia reje-
stru badań technicznych zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, dostęp do oprogra-
mowania DEKRA.SKP, przeznaczonego do 
prowadzenia rejestru badań technicznych 
oraz pozwalającego na komunikację z sys-
temem informatycznym CEPiK.

Dzięki wbudowanym narzędziom i funk-
cjonalnościom program DEKRA.SKP po-
zwala przedsiębiorcom prowadzącym sta-
cje kontroli pojazdów na optymalizację 
pracy ich firm, generowanie stosownych ra-
portów do organów kontrolnych i nadzoru 
oraz tworzenie analiz i statystyk – przekła-
da się to na ułatwienie codziennego funk-
cjonowania prowadzonych stacji.

Współpraca w ramach Programu Part-
ner DEKRA dla SKP daje stacjom kontro-
li pojazdów możliwość uzyskania dodat-
kowych źródeł przychodu. Mowa tu np. 
o badaniach technicznych pozyskanych 
w wyniku akwizycji DEKRA (zlecenia z flot 
lub towarzystw ubezpieczeniowych, realiza-
cja usług dla firm leasingowych i flotowych, 

sprzedaż naklejek ekologicznych itd.). Nie 
bez znaczenia jest też fakt, iż stacja part-
nerska uzyskuje wsparcie marketingowe 
w postaci m.in. oznakowania budynku SKP 
oraz lokalnych i ogólnopolskich kampanii 
marketingowych.

Szkolenia dla diagnostów
Diagności wykonujący badania technicz-

ne potrzebują jasnego prawa oraz możliwo-
ści ciągłej wymiany doświadczeń i dosko-
nalenia swoich umiejętności zawodowych. 
Polski ustawodawca zlikwidował szkolenia 
uzupełniające, które dotąd nie zostały przy-
wrócone.

DEKRA – chcąc uzupełnić tę lukę – or-

Oferta dla diagnostów 
i właścicieli SKP

Oprogramowanie DEKRA.SKP przeznaczone jest do prowadzenia rejestru badań technicznych i pozwala na 
komunikację z systemem informatycznym CEPiK

Już ponad 200 stacji kontroli pojazdów dołączyło do programu partnerskiego DEKRA

W Polsce wyróżnić można kilka modeli zrzeszania się, współpracy między 
stacjami kontroli pojazdów. Niektóre ich formy za punkt ciężkości przyjmu-
ją działania lobbingowe, inne opierają się na dostarczaniu stacjom kontroli 
pojazdów oprogramowania do prowadzenia rejestru badań technicznych.

ganizuje szkolenia i spotkania regional-
ne dla diagnostów. Ze szkoleń można ko-
rzystać w sposób tradycyjny, uczestnicząc 
w spotkaniach lub wykorzystując rozwiąza-
nia informatyczne, które pozwalają na ko-
rzystanie z bazy szkoleniowej bezpośred-
nio na SKP.

Z pełną ofertą DEKRA kierowaną do 
przedsiębiorców i diagnostów można się 
będzie zapoznać podczas bezpłatnych 
spotkań regionalnych organizowanych 
w największych miastach w Polsce. Pierw-
sze wydarzenia tego typu będą mieć miej-
sce w siedzibach Grupy DEKRA w Polsce 
w Warszawie i Wrocławiu. Już w najbliż-
szym czasie do wybranych SKP kierować 
będziemy zaproszenia na pierwsze z nich.
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