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Artykuł jest próbą znalezienia związku pomiędzy systemem 
obowiązkowych, okresowych badań technicznych pojazdów a ich 
faktycznym stanem technicznym. Sposób przeprowadzania badań 
technicznych i weryfikacja stwierdzonych w ich trakcie ewentualnych 
usterek, ma istotny wpływ na niezawodność eksploatacyjną pojazdów 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
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Wprowadzenie 

W powszechnym rozumieniu, system okresowych badań 
technicznych i liczba usterek występujących w pojazdach ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
i liczbę zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych. 
Ocena skali tego zjawiska jest niezwykle trudna. Problem należy 
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, to 
zależność faktycznego stanu technicznego pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych od systemu 
obowiązkowych, okresowych badań technicznych pojazdów, po 
drugie to stosunek liczby zdarzeń drogowych spowodowanych 
przyczynami technicznymi do ogólnej liczby takich zdarzeń. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój techniki 
motoryzacyjnej są prace rozwojowe w obszarach 
bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów 
samochodowych. Bezpieczeństwo czynne obejmuje wszystkie 
działania mające na celu zminimalizowanie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia drogowego, 
natomiast bezpieczeństwo bierne obejmuje rozwiązania 
techniczne ograniczające skutki tych zdarzeń. Podstawą tych 
działań jest dynamiczny rozwój elektroniki i informatyki. 
Współczesne pojazdy samochodowe są wyposażanie w coraz 
bardziej złożone systemy informatyczne, które obok funkcji 
informacyjno-komunikacyjnych przejmują funkcje 
bezpośredniego zautomatyzowanego sterowania pojazdem 
w sytuacjach występowania zagrożeń. Przykładami takich 
rozwiązań są np. czujniki parkowania, czujniki zmiany toru jazdy 
i przeszkód, reflektory automatycznie dostosowujące się do 
zmiennych warunków drogowych, system zapobiegający 
blokowaniu się kół pojazdu podczas hamowania ABS (ang. 
Anti-Lock Braking System) czy też system stabilizacji toru jazdy, 
który niezależnie od kierowcy przyhamowuje jedno lub kilka kół, 
naprowadzając pojazd na zadany tor jazdy ESP (ang. Electronic 
Stability Program) oraz wiele innych [9]. 

Nie bez znaczenia, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
jest również systematyczne monitorowanie stanu technicznego 

pojazdów przez wyspecjalizowane warsztaty, wykonujące 
sezonową obsługę techniczną (przeglądy częstsze niż 
wymuszone przepisami). Jednak zważywszy, że nie jest to 
obowiązkowe, na takie profilaktyczne przeglądy techniczne 
decyduje się niewielu użytkowników, zwłaszcza posiadających 
pojazdy starsze tzn. powyżej 10 lat. Wraz ze starzeniem się 
pojazdu wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia usterki 
(rys. 1) [6]. 
 

 

Rys. 1. Udział usterek drobnych i istotnych w zależności od 
wieku pojazdu [6] 

 
Wraz z zwiększającym się wiekiem pojazdu zwiększa się 

liczba pojazdów naprawianych we własnym zakresie (rys. 2) [6]. 
 

 

Rys. 2. Rodzaj warsztatu przeprowadzającego serwis 
w zależności od wieku pojazdu [6] 

 
Głównymi przyczynami zagrożeń powstających w ruchu 

drogowym są: człowiek i infrastruktura transportu drogowego. 
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć istotę systematycznego 
monitorowania stanu technicznego pojazdu w celu 
wyeliminowania usterek mogących w sposób istotny wpływać na 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 
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1. Sposób przeprowadzania okresowych badań 
technicznych 

Dokumentem regulującym przeprowadzanie badań 
technicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych 
przy tych badaniach (Dz.U. 2015 poz. 776). Rozporządzenie to 
zostało wprowadzone na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). 

Badania techniczne polegają na [12]: 
- sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom 

technicznym określonym w odrębnych przepisach, 
- ocenie prawidłowości działania pojazdu. 

Zakres okresowego badania technicznego pojazdu 
obejmuje [12]: 
- identyfikację pojazdu, czyli sprawdzenie cech 

identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności 
faktycznych danych z danymi zapisanymi w dowodzie 
rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, oraz 
sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic 
rejestracyjnych pojazdu, 

- sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu, 
- sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania 

poszczególnych podzespołów i układów pojazdu, 
w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy 
i oddziaływania na środowisko, a w szczególności kontrolę: 

a) stanu technicznego ogumienia (prawidłowości doboru 
obciążenia, prędkości i przeznaczenia właściwego dla 
danego typu pojazdu), 

b) prawidłowości działania, ustawienia i własności 
świetlnych świateł zewnętrznych, w tym prawidłowości 
działania urządzeń sygnalizacyjnych, 

c) stanu technicznego, skuteczności i równomierności 
działania hamulców, 

d) prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu 
technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu 
jałowego koła kierownicy, w tym prawidłowości 
ustawienia i zamocowania kół jezdnych, 

e) stanu technicznego zawieszenia, 
f) instalacji elektrycznej, 
g) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu 

oraz przedmiotów wyposażenia, 
h) stanu technicznego układu wydechowego 

(w uzasadnionych przypadkach pomiaru poziomu 
hałasu zewnętrznego podczas postoju oraz ocenę 
stanu technicznego sygnału dźwiękowego), 

i) emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia 
spalin, jeżeli pojazd jest napędzany silnikiem o 
spalaniu wewnętrznym. 

Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli 
się na trzy grupy [6]: 

 usterki drobne – niemające istotnego wpływu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i środowisko; 

 usterki istotne – mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i środowisko; 

 usterki stwarzające zagrożenie – stanowiące bezpośrednie 
i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i środowiska w stopniu uniemożliwiającym 
używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od 
okoliczności. 

Każde badanie techniczne należy rozpocząć od identyfikacji 
pojazdu oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów 
a następnie sprawdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym. 

Kolejnym etapem jest kontrola i regulacja ciśnienia 
w ogumieniu pojazdu (rys. 3), oraz kontrola doboru właściwego 
rodzaju opon pod względem rozmiaru, indeksu nośności 
i indeksu prędkości. Prawidłowe ciśnienie ma wpływ na poziom 
hałasu, zużycie paliwa podczas eksploatacji, długość drogi 
hamowana a przede wszystkim na trwałość opon. Jazda 
pojazdem z niedopompowanymi kołami może zakończyć się 
pęknięciem opony, co może doprowadzić do tragicznego 
w skutkach zdarzenia. 
 

 

Rys. 3. Pomiar ciśnienia w kołach 
 

Następne etapy to przejazd przez płytę wstępnej zbieżności, 
i pomiar równomierności oraz skuteczności układu 
hamulcowego. 
 

 

Rys. 4. Samochód osobowy na ścieżce diagnostycznej 
 

Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych 
pojazdu (rys. 4), umożliwia pomiar poprzecznego przesunięcia 
płyty pomiarowej podczas przejazdu jednego koła badanej osi 
przez płytę, które jest proporcjonalne do poślizgu bocznego koła 
i po odpowiednim przetworzeniu jest miarą prawidłowości 
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ustawienia kół jezdnych pojazdu, następnie wynik zostaje 
wyświetlony na ekranie centralnej szafy sterowniczo-kontrolnej 
(rys. 5). 

 

 

Rys. 5. Ekran centralnej szafy sterowniczo-kontrolnej 
 

Urządzenie płytowe do badania układu hamulcowego 
w sposób dynamiczny składa się z dwóch lub czterech 
zespołów pomiarowych. Zespół pomiarowy składa się 
z ruchomej płyty najazdowej, podpartej na płaskich sprężynach 
lub bieżniach rolkowych. Każda płyta najazdowa ma własny 
układ pomiarowy. Podczas badania wjeżdża się pojazdem na 
płyty najazdowe z prędkością około 10 km/h. Pojazd należy 
zahamować w chwili, gdy koła jezdne znajdą się na płytach 
pomiarowych. Na skutek działania sił bezwładności samochodu 
i przyczepności między ogumieniem a powierzchnią płyty 
następuje przemieszczenie płyt na rolkach oraz wywarcie 
nacisku na czujniki siły w układzie pomiarowym. Wywierana na 
czujnik siła nacisku jest proporcjonalna do siły hamowania 
danego koła. 

Kolejną częścią oceny stanu technicznego pojazdu jest 
badanie luzów w podstawowych układach i mechanizmach 
pojazdu. Za dopuszczalne uważa się nieznaczne luzy, 
zauważalne dopiero po bardzo wnikliwych oględzinach. 
Nadmierne luzy są łatwo zauważalne, wyraźnie wyczuwalne na 
styku łączonych elementów, często towarzyszy im stuk 
wytwarzany przez współpracujące elementy. Nadmiernym 
luzom zawsze towarzyszy opóźnienie ruchu mechanizmu, 
świadczy to o nadmiernym zużyciu jednego lub więcej 
elementów współpracujących ze sobą. Do diagnozowania 
układów jezdnych i kierowniczych wykorzystuje się metodę 
drgań wymuszonych. Metoda ta polega na wykorzystaniu 
urządzenia wymuszającego szarpanie badanych połączeń 
zwanego detektorem luzów lub szarpakiem, składającym się 
z dwóch płyt napędzanych siłownikami hydraulicznymi lub 
pneumatycznymi, na których umieszczone są koła pojazdu. 
Płyty te wykonują krótkie energiczne przemieszczenia lub obroty 
w różnych kierunkach, powodując tym samym poziome ruchy 
koła oraz wszystkich elementów z nim związanych. Urządzenie 
wymuszające szarpanie umożliwia organoleptyczną kontrolę 
luzów w elementach układów podwozia samochodu takich jak: 
sworznie zwrotnicy, łożyska piast kół, wahacze, drążki 
kierownicze, stabilizatory i przeguby. Diagnozowanie 
zawieszenia odbywa się po najechaniu kołami pojazdu na 
przesuwne płyty szarpaka, przez przesuwanie płyt najazdowych 

w czterech kierunkach, z jednoczesną obserwacją 
sprawdzanych elementów zawieszenia i układu kierowniczego 
przy dobrym oświetleniu. Badanie wykonywane może być 
jednoosobowo przez uprawnionego diagnostę (rys. 6). 
 

 

Rys. 6. Samochód osobowy na szarpakach 
 

Podczas kontroli organoleptycznej podwozia należy zwrócić 
uwagę na stan osłon przegubów kulowych (pod względem 
szczelności i pęknięć), ułożyskowania wahaczy, stan elementów 
mocowania silnika i układu przeniesienia napędu. Ze względu 
na ekologię należy sprawdzić szczelność i kompletność układu 
wydechowego. Należy również zwrócić uwagę na ewentualne 
wycieki oleju lub paliwa. 

Ważnym elementem jest sprawdzenie stanu technicznego 
tarcz hamulcowych (rys. 7) pod względem: równomiernego 
zużycia, korozji, przegrzania oraz kontrola stanu elastycznych 
przewodów hamulcowych pod względem szczelności i oznak 
starzenia. 

 

 

Rys. 7. Elementy zawieszenia z widocznym fragmentem tarczy 
hamulcowej 

 
Kontrola w czasie badania okresowego obejmuje również 

stan osłon przegubów półosi napędowych (rys. 8) pod 
względem uszkodzeń mechanicznych oraz wypływów smaru. 
Podczas oględzin podwozia istotny jest stan elementów 
konstrukcyjnych pojazdu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
korozję często występującą w podłużnicach, poszyciach progów 
oraz wewnętrznych częściach błotników. 
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Rys. 8. Elementy układu przeniesienia napędu i układu 
kierowniczego 

 
Kolejnym etapem badania jest kontrola i regulacja 

oświetlenia (rys. 9). Przyrząd pomiarowy ustawia się, osią 
optyczną równolegle do płaszczyzny symetrii samochodu. 
W tym celu wykorzystuje się wstęgę światła emitowaną przez 
projektor świetlny. Rolę normalnego ekranu ściennego 
oddalonego o 10 m pełni ekran przyrządu. Soczewka 
skupiająca umożliwia zmniejszenie odległości pomiędzy 
ekranem a badanym reflektorem do ~ 0,8 m. Zastosowana 
w urządzeniu poziomica oraz korektor poziomowania 
umożliwiają dokładne ustawienie świateł również przy 
nieznacznych nierównościach stanowiska. Poprawnie działające 
oświetlenie sprawia, że kierujący pojazdem nie oślepia innych 
uczestników ruchu, jednocześnie mając dobrą widoczność. 
 

 

Rys. 9. Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł 

oświetleniowych pojazdów USP–20PS (odmiana z projektorem 

wstęgi światła) 
 

2. Stan techniczny pojazdów 
Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce 

systematycznie rośnie. Pomimo stałego wzrostu liczby 
pojazdów, na przestrzeni lat 2004-2013 (rys. 10), liczba 
śmiertelnych ofiar wypadków spadła z 5,7 tys. osób rocznie do 
3,4 tys. (spadek o 41%), a liczba osób rannych z ponad 64 tys. 
do 44 tys. (spadek o 31%) [11]. 
 

 

Rys. 10. Zmiana liczby zdarzeń drogowych i osób w nich 
uczestniczących w Polsce w latach 2004-2013 [11] 

 
Wykres zamieszczony na rysunku 11 przedstawia liczbę 

wypadków drogowych z uwzględnieniem liczby ofiar wypadków 
w latach 2014-2016. 
 

 

Rys. 11. Liczba wypadków drogowych w Polsce w latach 
2014-2017 [13] 

 
Potocznie przyjmuje się, że stan techniczny pojazdów ma 

istotny wpływ zarówno na prawdopodobieństwo zaistnienia 
wypadku, jak i na jego potencjalne skutki. Nowoczesne 
rozwiązania techniczne pozwalają nie tylko ograniczyć ryzyko 
wypadku, ale również jego konsekwencje. Wg danych 
statystycznych, średnia wieku samochodów jeżdżących po 
polskich drogach to 16 lat (rys. 12), tak więc statystyczne auto 
Polaka jest stare, mało bezpieczne i nieekologiczne [11]. 
 

 

Rys. 12. Zmiany struktury wieku samochodów osobowych 
w Polsce w latach 2009-2012 [11] 

 
Biorąc pod uwagę wiek samochodów w Polsce, jakość 

badań wykonywanych przez Stacje Kontroli Pojazdów (SKP), 
warunkująca dopuszczenie pojazdów do ruchu, jest jednym 
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z kluczowych elementów decydujących o bezpieczeństwie 
użytkowników dróg. 

Ustalenia kontroli NIK (Najwyższej Izby Kontroli) wskazują, 
że nadzór ze strony starostów nad SKP oraz zatrudnionymi tam 
diagnostami sprawowany był nierzetelnie i z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa. Stwierdzono, że: 
- 25% skontrolowanych starostów nie przeprowadzało 

wymaganych prawem kontroli, w zakresie prawidłowości 
wykonywania badań technicznych pojazdów; 

- 30% starostów nadawało uprawnienia diagnostom z 
naruszeniem prawa (kandydaci na diagnostów nie spełniali 
wymogów ustawowych, takich jak przeszkolenie, praktyka); 

- starostowie postępowali też tolerancyjnie w przypadkach 
cofania uprawnień diagnostom, którzy złamali prawo 
w zakresie badań technicznych. 

Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości jest to, że 
system badań technicznych pojazdów w Polsce tylko częściowo 
spełnia postawione przed nim zadania. Dzieje się tak, dlatego 
że stosunkowo łatwo dopuszcza on do ruchu pojazdy 
znajdujące się w złym stanie technicznym. Z danych 
uzyskanych w toku kontroli od ITD. (Inspekcji Transportu 
Drogowego) wynika, że 11,9% kontroli przeprowadzonych przez 
ITD kończy się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. 
Przyczyną zatrzymania jest w ok. 80% zły stan techniczny 
skontrolowanych pojazdów [5]. 
 

3. Wypadki drogowe powstałe w wyniku 
niesprawności technicznej pojazdu 

W statystykach prowadzonych przez Biuro Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji uwzględniane są tylko 
wypadki i kolizje drogowe zgłoszone Policji, mające miejsce na 
drodze publicznej. Zabezpieczając wypadek drogowy, Policja 
sporządza dokumentację pozwalającą na ustalenie faktycznych 
przyczyn zdarzenia. Częścią tej dokumentacji jest Karta 
Zdarzenia Drogowego (Mrd-2). Jest ona przygotowana w taki 
sposób, aby można było, przy jej pomocy, opisać niemal każdy 
przypadek mogący wystąpić na drodze (szkic i 12 tabel 
tematycznych). Do opisania stanu technicznego pojazdu służy 
jedna tabela (rys. 13). Podczas określania przyczyn, które 
doprowadziły do zdarzenia drogowego łatwo pominąć ocenę 
stanu technicznego pojazdu. Spośród usterek, które podlegają 
ocenie wyróżnione zostały: sprawność układu kierowniczego 
i hamulcowego, niesprawność oświetlenia, niedostateczna 
widoczność z wnętrza pojazdu, nieprawidłowe załadowanie lub 
oznakowanie pojazdu. Nie ma natomiast wzmianki na temat np. 
skuteczności tłumienia amortyzatorów, co ma istotny wpływ na 
długość drogi hamowania. Niezwykle ważna jest również 
przyczepność pojazdu do nawierzchni, która pozwala nie tylko 
znacznie skrócić drogę hamowania, ale również utrzymać 
pojazd na właściwym torze ruchu. Kolejnym czynnikiem jest 
geometria podwozia, która może znacząco wpłynąć na sposób 
prowadzenia auta, a bardzo często po zdarzeniach drogowych, 
jest trudna do zweryfikowania. Niewystarczająca widoczność 
nagminnie zdarza się w okresie zimowym, gdy użytkownik 
pojazdu pośpiesznie rusza w podróż bez uprzedniego 
oczyszczenia szyb pojazdu z warstwy śniegu lub szronu. 
Nietrudno jest niewłaściwie zakwalifikować przyczynę powstania 
zdarzenia drogowego, gdy zamiast niewłaściwie działającego 
układu hamulcowego wpisane zostaje niedostosowanie 

prędkości do warunków panujących na drodze lub wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu. Nawet, jeśli w trakcie postępowania 
procesowego nastąpi zmiana kwalifikacji przyczyny zdarzenia, 
to w danych statystycznych, powyższe zmiany nie zostają 
wprowadzone [3, 14]. 
 

 

Rys. 13. Fragment karty Mrd-2 opisujący stan techniczny 
pojazdu [14] 

 
Z ustaleń NIK wynika, że częstotliwość występowania 

określonych przyczyn wypadków drogowych w bardzo istotnym 
stopniu zależy od metodyki badania (rys. 14). W przypadku 
metodyki przyjętej dla systemu SEWiK (System Ewidencji 
Wypadków i Kolizji), która umożliwia wybór tylko jednej opcji, 
z listy przyczyn ułożonych w kolejności ich dotychczasowego 
występowania, częstotliwość występowania przyczyn wypadków 
nie odpowiada rzeczywistości. Metodyka przyjęta w badaniu 
ankietowym, oparta o doświadczenie życiowe i zawodowe 
policjantów ruchu drogowego, jakkolwiek obarczona ryzykiem 
błędu typowym dla tego typu badań, pozwoliła uzyskać bardziej 
wyważoną ich strukturę. Policjanci objęci badaniem ankietowym 
zostali zapytani o przyczyny wypadków drogowych (przyczyny 
zawarte w dziale IX Karty Mrd-2). Zostały one jednak 
przedstawione w innej, niż w Karcie kolejności [11]. 
 

 

Rys. 14. Struktura wybranych przyczyn wypadków drogowych – 
porównanie metod badawczych [11] 

 
Według oficjalnych statystyk, w 2016 roku łączna liczba 

wypadków drogowych wyniosła 33664, z czego w 64 przyczyną 
była niesprawność techniczna pojazdu. W wypadkach tych 
zginęło 8 osób, a rany odniosło 81 osób. W pojazdach 
uczestniczących stwierdzono 160 usterek, najwięcej  
w: oświetleniu (39,9% ogółu) i w ogumieniu (25,2%). 
Jednocześnie wskazać należy, że w jednym wypadku mogło 
wystąpić kilka usterek [13]. 
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Podsumowanie 
Analiza wyników badań porównawczych, dla systemów 

prawnych z wdrożonym systemem okresowych, obowiązkowych 
badań technicznych pojazdów a systemami z brakiem takiego 
obowiązku, nie wykazała statystycznie istotnej różnicy pomiędzy 
liczbą wypadków z przyczyn technicznych dla obu przypadków 
[1, 2, 4, 10]. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu wiedzy 
dotyczącej wpływu okresowych badań technicznych na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego można sformułować poniższe 
wnioski: 
1) obowiązkowe, okresowe badania techniczne pojazdów nie 
realizują zakładanego celu, jakim jest zmniejszenie liczby 
wypadków, jeżeli wdrożony jest system kontroli drogowych 
przez uprawnione organy; 
2) zwiększenie częstotliwości badań technicznych pojazdów nie 
skutkuje zmniejszeniem liczby wypadków; 
3) okresowe badanie techniczne nie gwarantuje właściwego 
stanu technicznego w czasie pomiędzy badaniami 

Kluczowe znaczenie dla właściwego stanu technicznego 
pojazdu ma stan świadomości jego użytkownika. Badanie 
techniczne na stacji kontroli pojazdów pełni rolę kontrolną 
i dyscyplinującą użytkownika, ma za zadanie tylko okresowo 
pomóc zdiagnozować ewentualne usterki w badanym pojeździe 
oraz wymusić ich naprawę. 

Niewątpliwą zaletą wdrożenia systemu okresowych, 
obowiązkowych badań technicznych pojazdów jest eliminacja 
z uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów niesprawnych. 
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The impact of cyclic technical research on road safety 

The article is an attempt to find a connection between the system of 
mandatory cyclic technical inspection of vehicles and their actual 
technical condition. How to perform technical research and verification 
identified in the course of possible faults, it has a significant influence 
on the operational reliability of vehicles and road traffic safety. 
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