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Dariusz WI�NIEWSKI 

MODERNIZACJA CERTYFIKOWANEGO 
WYPOSA�ENIA KONTROLNO-

POMIAROWEGO STACJI KONTROLI 
POJAZDÓW

Streszczenie 
W artykule omówiono konsekwencje zwi�zane z przeprowadzeniem modernizacji lub dokonaniem 

zmian konstrukcyjnych w u�ytkowanych przyrz�dach i urz�dzeniach diagnostycznych stanowi�cych 
wyposa�enie stacji kontroli pojazdów w odniesieniu do wymagania prawnego, jakim jest posiadanie 
certyfikatu zgodno�ci przez wskazane w przepisach przyrz�dy i urz�dzenia. Modernizacja wi��e si� ze 
zmian� wła�ciwo�ci, co mo�e oznacza�, �e zmodyfikowany wyrób nie spełnia wymaga� zawartych w 
odpowiednich przepisach. Zmiana cech wyrobu powoduje, �e ró�ni si� on od egzemplarza, którego 
badanie było podstaw� uzyskania certyfikatu, a w konsekwencji wyrób taki przestaje by� wyrobem 
certyfikowanym. W artykule przedstawiono, w jaki sposób powinna zosta� prawidłowo 
przeprowadzona modernizacja certyfikowanego wyposa�enia kontrolno-pomiarowego, u�ytkowanego 
w stacji kontroli pojazdów oraz jakie czynno�ci dodatkowe i w jakich przypadkach nale�y podj��, aby 
utrzyma� lub uzyska� now� certyfikacj�. 

WST�P 
Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10.02.2006 r. w sprawie 

szczegółowych wymaga� w stosunku do stacji przeprowadzaj�cych badania techniczne 
pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275) ustala zakres obowi�zkowego wyposa�enia 
kontrolno-pomiarowego stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdów. Cz��� z tego 
wyposa�enia musi spełnia� okre�lone w zał�czniku nr 3 do rozporz�dzenia dodatkowe 
wymagania. Potwierdzeniem spełnienia tych wymaga� jest certyfikat wydany przez jednostk�
akredytowan� w polskim systemie akredytacji.  

Do wyposa�enia, które musi posiada� certyfikat nale�y: 
– urz�dzenie do kontroli działania hamulców, 

– rolkowe 
– płytowe (najazdowe) 
– opó�nieniomierz 

– przyrz�d do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem 
najazdowym przyczepy, 

– przyrz�d do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu, 
– urz�dzenie do kontroli skuteczno�ci tłumienia drga� zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 t, 
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– czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD,  
– przyrz�d do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalno�ci �wiatła. 

1. CERTYFIKACJA PRZY��DÓW I URZ�DZE�
DIAGNOSTYCZNYCH 
Certyfikacja przyrz�dów i urz�dze� stanowi�cych wyposa�enie stacji kontroli pojazdów 

(SKP) wykonywana jest w kraju przez dwie jednostki:  
– Instytut Transportu Samochodowego (ITS), 
– Transportowy Dozór Techniczny. 

Obie jednostki posiadaj� akredytacj� Polskiego Centrum Akredytacji, jako jednostki 
certyfikuj�ce wyroby. Procesy certyfikacji prowadzone s� zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 45011:2000 [1]. Certyfikacja w ITS odbywa si� w dwóch trybach:  
– certyfikacja typu, certyfikacji podlega typ przyrz�du lub urz�dzenia. Certyfikacja typu 

została stworzona z my�l� o wyrobach nowych, skierowana jest do producentów lub 
dystrybutorów. Certyfikaty maj� okre�lony okres wa�no�ci. W okresie tym jednostka 
certyfikuj�ca sprawuje nadzór nad wydanym przez siebie certyfikatem. Certyfikat taki 
mo�e zasta� zawieszony, a w pewnych okoliczno�ciach nawet cofni�ty. 

– certyfikacja jednostkowa (indywidualna), certyfikacji podlega okre�lony, identyfikowany 
numerem fabrycznym egzemplarz przyrz�du lub urz�dzenia. Certyfikacja jednostkowa 
skierowana jest do u�ytkowników wyrobów, czyli dotyczy przede wszystkim urz�dze�
b�d�cych w okresie eksploatacji na SKP. Z tego trybu certyfikacji mog� równie� korzysta�
producenci lub dystrybutorzy. Certyfikaty wydane w tym trybie nie maj� okre�lonego 
terminu wa�no�ci. Po�wiadczaj� jedynie, �e urz�dzenie w chwili wydania certyfikatu 
spełniało okre�lone wymagania. Jednostka certyfikuj�ca nie sprawuje nadzoru nad tymi 
certyfikatami. Nie mog� by� one zawieszone ani cofni�te. 
W oby trybach certyfikat po�wiadcza jedynie, �e urz�dzenie spełnia okre�lone wymagania 

i mo�na rozpocz�� jego wykorzystanie do wykonywania bada� technicznych pojazdów. 
Wytyczne rozporz�dzenia [3] oraz procedury certyfikacyjne nie przewiduj� monitorowania 
stanu technicznego urz�dze� przez jednostk� certyfikuj�c�. Obowi�zek dbania o stan 
techniczny wyposa�enia spoczywa na przedsi�biorcy prowadz�cym SKP. 

2. MODERNIZACJA WYPOSA�ENIA KONTROLNO - 
POMIAROWEGO SKP 
Okres eksploatacji przyrz�dów i urz�dze� stanowi�cych wyposa�enie SKP w przypadku 

niektórych wyrobów przekracza 20 lat. W takim okresie czasu nast�puje zmiana 
uwarunkowa� technicznych oraz prawnych funkcjonowania SKP. Przedsi�biorca prowadz�cy 
SKP mo�e stan�� przed problemem, �e urz�dzenie, które jest w jego posiadaniu nie spełnia 
bie��cych oczekiwa� i musi podj�� decyzj� dotycz�c� rozwi�zania tego problemu. Przyczyn 
takiej sytuacji mo�e by� wiele, np: 
– zmiana przepisów prawnych dotycz�cych wymaga� dla wyposa�enia SKP, 
– zmiana przepisów prawnych dotycz�ca sposobu wykonania badania technicznego pojazdu, 
– wada prawna posiadanego urz�dzenia, np. spełnia ono wymagania techniczne, ale nie jest 

obj�te wymaganym certyfikatem, 
– brak mo�liwo�ci wykonania badania dla niektórych grup pojazdów, 
– brak mo�liwo�ci serwisowania urz�dzenia. 

Przedsi�biorca w zasadzie ma dwie mo�liwo�ci, zakup nowego urz�dzenia lub 
modernizacja urz�dzenia, które jest w jego posiadaniu. Oba rozwi�zania maj� swoje zalety i 
wady, jednak w wi�kszo�ci przypadków o decyzji b�dzie decydował czynnik ekonomiczny, a 
tu zwłaszcza w odniesieniu do urz�dze� drogich, trwale zamontowanych w posadzce stacji 
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modernizacja urz�dzenia mo�e by� zdecydowanie korzystniejsza finansowo. W przypadku 
podejmowania decyzji o modernizacji nale�y wzi�� pod uwag� dodatkowy aspekt. 
Urz�dzenie po modernizacji przestaje by� zgodne z urz�dzeniem, które zostało zgłoszone do 
certyfikacji. W zwi�zku z tym powstaje pytanie czy certyfikat, który został wydany dla 
urz�dzenia w okre�lonej specyfikacji dalej b�dzie obowi�zywał dla urz�dzenia 
zmodernizowanego? 

Zanim przyst�pimy do dalszych rozwa�a�, w tym miejscu nale�y wspomnie�, �e przepisy 
rozporz�dzenia [3] nie definiuj�, kiedy przyrz�d lub urz�dzenie mo�e zosta� uznane za 
przyrz�d lub urz�dzenie certyfikowane. Co gorsza nie definiuje tego równie� norma PN-EN 
45011 [1], ani jej nowelizacja ISO/IEC 17065:2012 [2], ani �aden inny dokument stanowi�cy 
katalog wymaga� i wytycznych dla jednostek certyfikuj�cych wyroby. Sprawa wydaje si� by�
oczywista, je�eli posiadaczem certyfikatu jest producent wyrobu, wyrób został 
wyprodukowany i sprzedany b�d� przekazany do u�ytkowania odbiorcy ko�cowemu w 
okresie wa�no�ci certyfikatu. Ale gdy wyrób został wyprodukowany przed uzyskaniem 
certyfikatu lub został wyprodukowany w okresie wa�no�ci certyfikatu, ale sprzedany ju� po 
jego wyga�ni�ciu to nie jest to ju� tak oczywiste. Tak samo rodz� si� w�tpliwo�ci, kiedy 
posiadaczem certyfikatu nie jest producent, a jeden z dystrybutorów jego wyrobów. 
Niew�tpliwie wyrobem certyfikowanym b�dzie wyrób zakupiony od dystrybutora w okresie 
wa�no�ci certyfikatu. W przypadku zakupu wyrobu od innego dystrybutora lub nawet 
bezpo�rednio od producenta, wyrób nie powinien by� uznany, jako wyrób certyfikowany. 
Stosowna definicja, kiedy przyrz�d lub urz�dzenie uznaje si� za wyrób certyfikowany 
umieszczone w odpowiednim akcie prawnym rozwiałaby w�tpliwo�ci w tym zakresie. 
Oczywi�cie nie ma to wi�kszego znaczenia przy dobrowolnej certyfikacji, taki z zało�enia 
charakter ma mie� certyfikacja prowadzona w oparciu wytyczne norm [1, 2]. Dla certyfikacji 
obligatoryjnej, a z tak� mamy do czynienia w przypadku urz�dze� dla SKP, szczegóły te 
mog� decydowa� o ewentualnym wstrzymaniu przez organ nadzoruj�cy prowadzenia 
działalno�ci przedsi�biorcy. 

Certyfikat jest dokumentem, który po�wiadcza, �e wyrób obj�ty certyfikatem, dla 
certyfikacji typu, w chwili przekazania u�ytkownikowi lub, dla certyfikacji jednostkowej, w 
chwili jego wydania spełnia okre�lone wymagania. Certyfikat nie po�wiadcza, �e wyrób po 
roku, miesi�cu czy nawet tygodniu eksploatacji w dalszym ci�gu b�dzie te wymagania 
spełniał. 

Certyfikaty wydawane na wyroby w ramach polskiego systemu akredytacji, w ka�dym 
przypadku jednoznacznie identyfikuj�: 
– wyrób poprzez okre�lenie jego nazwy, typu, odmiany, modelu oraz je�eli to konieczne 

jego innych indywidualnych cech, 
– producenta wyrobu, 
– podmiot b�d�cy posiadaczem certyfikatu, 
– dokument normatywny, w którym zawarte s� wymagania, spełnienie których potwierdza 

certyfikat, 
– podmiot, który wydał certyfikat, 
– dat� wydania, 
– system i program certyfikacji, zgodnie, z którymi certyfikat został wydany. 

Certyfikat, o ile ma to zastosowanie, zawiera informacj� o okresie jego wa�no�ci. 
Konsekwencj� powy�szego jest to, �e producent wyrobu nie musi by� posiadaczem 

certyfikatu. W takim przypadku to nie na producencie, a na posiadaczu certyfikatu ci��y 
odpowiedzialno��, za wprowadzany do obrotu przez niego wyrób. Z kolei jednostka 
certyfikuj�ca odpowiada za prawidłowo�� przeprowadzenia procesu certyfikacji. Jednostka 
powinna doło�y� wszelkich stara�, aby sprawdzi� wszystkie wymagane w dokumencie 
normatywnym wła�ciwo�ci wyrobu oraz skontrolowa� warunki techniczno-organizacyjne 
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produkcji i dystrybucji lub samej dystrybucji, je�eli posiadaczem certyfikatu jest dystrybutor 
wyrobu. Warunki te powinny z mo�liwie du�ym prawdopodobie�stwem zapewni�, �e wyrób 
wprowadzany na rynek ma identyczne wła�ciwo�ci z wyrobem, którego badanie było 
podstaw� wydania certyfikatu. 

Zgodnie z ustaw� o systemie oceny zgodno�ci [4] przez producenta rozumie si� osob�
fizyczn� lub prawn� albo jednostk� organizacyjn� nieposiadaj�c� osobowo�ci prawnej, która 
projektuje i wytwarza wyrób, albo, dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w 
celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do u�ytku pod własn� nazw� lub znakiem. 
Takie poj�cie producenta jest inne od jego rozumienia w potocznym j�zyku. Producentem jest 
tu równie� podmiot, który np. zlecił „wytworzenie” wyrobu i sprzedaje go pod własn� mark�.  

Wró�my do wcze�niejszego pytania dotycz�cego utrzymania certyfikatu dla urz�dzenia po 
przeprowadzonej modernizacji. Mo�na wyró�ni� dwa mo�liwe warianty modernizacji 
urz�dze�: 
– modernizacja urz�dzenia przed wprowadzeniem na rynek, 
– modernizacja urz�dzenia u�ytkowanego na SKP. 

Ka�dy z tych przypadków wymaga przyj�cia odmiennego trybu post�powania. 

2.1. Modernizacja wyposa�enia przed wprowadzeniem na rynek 
Modernizacja urz�dze� przed ich wprowadzeniem na rynek mo�e zosta� wykonana przez 

posiadacza certyfikatu, czyli odpowiednio przez producenta lub dystrybutora, ewentualnie 
prze ich upowa�nionego przedstawiciela. Zgodnie z wytycznymi norm [1, 2] w przypadku 
wprowadzenia zmian w wyrobie to jednostka certyfikuj�ca, która wydała certyfikat decyduje 
o przyj�ciu odpowiedniego trybu post�powania. Zasada ta dotyczy certyfikacji typu i odnosi 
si� wył�cznie do wyrobów nowych, jeszcze niewprowadzonych na rynek, dla których 
certyfikat jest w okresie wa�no�ci. Posiadacz certyfikatu, w przypadku zamiaru 
wprowadzenia zmian w wyrobie powinien ten fakt zgłosi� do jednostki certyfikuj�cej. 
Jednostka na podstawie zebranych informacji musi podj�� decyzj� czy zmiany s� na tyle 
niewielkie i nie maj� istotnego wpływu na wła�ciwo�ci wyrobu, �e certyfikat mo�e zosta�
utrzymany bez �adnych zastrze�e�, czy te� zmiany mog� wpływa� lub wpływaj� na 
wła�ciwo�ci wyrobu i konieczne jest potwierdzenie wła�ciwo�ci wyrobu poprzez wykonanie 
dodatkowych, niepełnych b�d� pełnych bada�. Mo�e zaj�� równie� sytuacja, �e zmiany 
wyrobu s� na tyle istotne, �e wyrób przestaje spełnia� wymagania i konieczne jest cofni�cie 
certyfikatu. 

Nale�y podkre�li�, �e ka�d�, nawet najdrobniejsz� zmian� w wyrobie i to jeszcze przed jej 
wprowadzeniem posiadacz certyfikatu powinien zgłosi� do jednostki certyfikuj�cej. Uwaga to 
odnosi si� oczywi�cie równie� do oprogramowania wewn�trznego urz�dzenia. Praca 
współczesnych urz�dze� w znacznej mierze zale�y od oprogramowania. Czasami bł�dy 
w oprogramowaniu mog� ujawni� si� w trakcie eksploatacji urz�dze�. Producent 
wprowadzaj�c poprawk� do programu musi zgłosi� ten fakt jednostce certyfikuj�cej.  

Z praktycznego punktu widzenia wszelkie zmiany w wyrobie najlepiej wprowadza� przed 
wznawianiem certyfikatu, poniewa� w tym czasie wyrób podlegał b�dzie badaniom pełnym. 
Je�eli posiadacz certyfikatu decyduje si� na wprowadzenie zmian w okresie obowi�zywania 
certyfikatu musi si� liczy� z poniesieniem dodatkowych kosztów zwi�zanych z rozszerzeniem 
certyfikatu. Zmodyfikowany wyrób powinien ró�ni� si� od wyrobu podstawowego np. innym 
oznaczeniem typu, odmiany czy wersji oprogramowania.  

Dokumentem, który potwierdza, �e zmodyfikowany wyrób jest obj�ty certyfikatem jest 
aneks do certyfikatu. Alternatywnym rozwi�zaniem mo�e by� wydanie drugie pierwotnego 
certyfikatu. Sposób post�powania dostosowany jest do konkretnego przypadku i zale�y od 
procedur przyj�tych w jednostce certyfikuj�cej. 



��������			

��

2.2. Modernizacja wyposa�enia u�ytkowanego na SKP 
Mamy tutaj do czynienia z diametralnie inn� sytuacj� ni� w wy�ej opisanym przypadku. 

Przede wszystkim urz�dzenie zostało ju� wprowadzone na rynek i jest najcz��ciej własno�ci�
SKP. Je�eli urz�dzenie u�ytkowane jest ju� kilka lat prawdopodobnie certyfikat, który 
obejmował ten typ urz�dzenia ju� wygasł. Urz�dzenie w tej postaci mo�e ju� nie by�
produkowane, mo�e si� równie� okaza�, �e producent, który wyprodukował urz�dzenie został 
wykupiony przez inny podmiot lub zaprzestał działalno�ci.  

Je�eli urz�dzenie b�d�ce na wyposa�eniu SKP z jaki� powodów nie spełnia bie��cych 
oczekiwa�, SKP mo�e rozwa�y� poddanie urz�dzenia procesowi modernizacji. W przypadku 
urz�dze� b�d�cych w okresie eksploatacji jednym z wariantów uzyskania certyfikatu dla 
zmodyfikowanego urz�dzenia jest przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostkowej / 
indywidualnej.  

Rys. 1. Algorytm post�powania u�ytkownika przy certyfikacji jednostkowej przyrz�dów i urz�dze�
diagnostycznych.

Na Rys. 1 przedstawiona algorytm procesu decyzyjnego SKP w przypadku, je�eli 
urz�dzenie b�d�ce na wyposa�eniu stacji np. w wyniku zmiany przepisów nie posiada 
wymaganego certyfikatu. 

W przypadku certyfikacji jednostkowej modernizacja urz�dzenia mo�e zosta�
przeprowadzona przez dowolny podmiot. Podmiotem tym mo�e by� producent, dystrybutor, 
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podmiot specjalizuj�cy si� w modernizacjach urz�dze�, a nawet urz�dzenie mo�e zosta�
zmodernizowane we własnym zakresie przez sam� SKP. Proces certyfikacji jednostkowej 
przebiega wg uproszczonej procedury w stosunku do procedur certyfikacji typu. Zasadnicz�
podstaw� uzyskania certyfikatu jest pozytywny wynik badania urz�dzenia. Poniewa�
certyfikat obejmuje jedynie jeden, identyfikowany numerem fabrycznym egzemplarz wyrobu, 
który został poddany badaniu na zgodno�� z wymaganiami dokumentu normatywnego. Nie 
ma powodu, aby sprawowa� nadzór nad certyfikatem jednostkowym. Celem nadzoru w 
certyfikacji typu jest zapewnienie z akceptowalnym, mo�liwie du�ym prawdopodobie�stwem, 
�e wszystkie egzemplarze typu urz�dzenia, które uzyskało certyfikat b�d� spełniały 
wymagania dokumentu normatywnego. Oczywi�ci badaniu pełnemu podlega tylko jeden 
egzemplarz wyrobu. W przypadku innych egzemplarzy jest domniemanie, �e maj� one 
identyczne cechy jak egzemplarz poddany badaniu i równie� one spełniaj� wymagania 
zawarte w dokumencie normatywnym. 

Je�eli w u�ytkowaniu SKP znajduje si� wiele urz�dze� jednego typu, które wymagaj�
przeprowadzenia modernizacji producent urz�dzenia lub inny zainteresowany podmiot mo�e 
opracowa� proces modernizacji tych wyrobów. Wynikiem przeprowadzenia takiego procesu 
b�dzie inny wyrób o innych w stosunku do pierwotnego wyrobu wła�ciwo�ciach. Wyrób taki 
mo�e zosta� zgłoszony do certyfikacji w trybie certyfikacji jednostkowej lub w trybie 
certyfikacji typu. Je�eli urz�dze� tego rodzaju jest du�o w eksploatacji, korzystniejszym pod 
wzgl�dem kosztów rozwi�zaniem dla u�ytkowników ko�cowych b�dzie, je�eli podmiot 
wykonuj�cy modernizacje wyst�pi do jednostki certyfikuj�cej o wydanie certyfikatu typu. 
Jednostka certyfikuj�ca mo�e wyda� taki certyfikat. Wyrobem certyfikowanym w tym 
przypadku nie b�dzie wyrób fabrycznie nowy, a wyrób powstały przez modernizacj�
urz�dze� okre�lonego typu. Poniewa� badaniu b�d�cemu podstaw� certyfikacji poddawany 
jest tylko jeden egzemplarz zmodernizowanego urz�dzenia a urz�dzenia, które b�d�
modernizowane mog� znajdowa� si� w skrajnie ró�nym stanie technicznym jednostka 
certyfikuj�ca musi zwróci� szczególn� uwag� na przyj�te przez wykonawc� modernizacji 
procedury, które powinny zapewni�, �e niezale�nie od stanu technicznego urz�dzenia przed 
modernizacj� efektem modernizacji b�dzie urz�dzenie spełniaj�ce wymagane standardy. 
Jednostka certyfikuj�ca sprawowa� b�dzie równie� nadzór nad wydanym w takim trybie 
certyfikatem. Wad� takiego rozwi�zania jest to, �e certyfikat typu wyga�nie po dobiegni�ciu 
ko�ca okresu wa�no�ci i podmiot posiadaj�cy certyfikat b�dzie musiał zdecydowa� czy 
wznawia� taki certyfikat. Je�eli oceni, �e jest to z jaki� wzgl�dów niecelowe pozostałe, 
niesprzedane urz�dzenia mog� by� poddane certyfikacji w trybie certyfikacji jednostkowej. 

PODSUMOWANIE 
W obecnym stanie prawnym w zakresie wymaga� w stosunku do stacji 

przeprowadzaj�cych badania techniczne pojazdów brak jest odpowiednich zapisów 
jednoznacznie okre�laj�cych, kiedy wyposa�enie kontrolno-pomiarowe mo�na uzna� za 
wyposa�enie certyfikowane. 

Ka�da modernizacja urz�dzenia powoduje, �e urz�dzenie po modernizacji ma inne cechy 
w stosunku do urz�dzenia, którego badanie było podstaw� przyznania certyfikatu, co oznacza, 
�e takie urz�dzenie przestaje by� urz�dzeniem certyfikowanym. Przepisy nie reguluj� trybu 
ewentualnej modernizacji certyfikowanego wyposa�enia SKP, co mo�e oznacza�, �e cz���
z wyposa�enia aktualnie u�ytkowanego na SKP została w minionym okresie poddana 
modyfikacjom i obecnie ró�ni si� od przyrz�dów i urz�dze� zgłoszonych do certyfikacji. 
Przyrz�dy i urz�dzenia te mog� nie spełnia� wymaga� okre�lonych dla tego wyposa�enia. 
Jednocze�nie aktualnie obowi�zuj�ce przepisy pozwalaj� na certyfikacj� modernizowanego 
wyposa�enia i nie ma przeszkód, aby jednostki certyfikuj�ce wydawały takie certyfikaty. 
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Certyfikacja jednostkowa jest narz�dziem, które mo�e by� wykorzystywane przez SKP 
w przypadku urz�dze�, które pod wzgl�dem formalnym nie spełniaj� obowi�zuj�cych 
wymaga�. Narz�dzie to mo�e by� stosowane do urz�dze�, które spełniaj� okre�lone w 
wymaganiach wła�ciwo�ci, jednak wła�ciwo�ci te z jaki� powodów nie zostały wcze�niej 
potwierdzone stosownym certyfikatem lub do urz�dze� poddanych modyfikacji i 
modernizacji w celu dostosowania ich do obowi�zuj�cych wymaga�. Certyfikacja 
jednostkowa mo�e by� równie� wykorzystywana przez producentów lub dystrybutorów 
urz�dze�. W pewnych specyficznych warunkach np. przy sprzeda�y niewielkiej liczby 
egzemplarzy urz�dze� mo�e by� korzystniejszym rozwi�zaniem ni� certyfikacja 
przeprowadzona dla typu urz�dzenia. Wydany certyfikat jest certyfikatem bez terminu 
wa�no�ci oraz nie jest prowadzony nadzór nad certyfikatem. W przypadkach, kiedy producent 
urz�dze� zaprzestaje produkcji wyrobu, dla którego wcze�niej uzyskał certyfikat typu, a okres 
wa�no�ci tego certyfikatu dobiega ko�ca, warto rozwa�y�, czy dla kilku egzemplarzy 
urz�dze� pozostałych w magazynie nie wyst�pi� o wydanie certyfikatów jednostkowych. 

Modernizacja wyposa�enia i certyfikacja jednostkowa powinny by� alternatyw� dla 
zakupu nowego, certyfikowanego wyposa�enia kontrolno-pomiarowego. Proces certyfikacji 
ze wzgl�du na swój charakter powinien mie� uproszczony przebieg. Nale�y mie� na uwadze, 
�e koszty certyfikacji jednostkowej obci��aj� tylko jeden egzemplarz wyrobu. Uproszczona 
procedura musi jednak zapewni� prawidłowo�� podj�tej decyzji o wydaniu certyfikatu. 

Certyfikacja wyrobów jest procesem, który w pewnym stopniu mo�e hamowa� rozwój 
techniczny konstrukcji. Certyfikacji powinny by� poddawane sprawdzone, dojrzałe pod 
wzgl�dem konstrukcyjnym wyroby. Je�eli procesowi certyfikacji zostanie poddany wyrób 
prototypowy, mo�e okaza� si�, �e zajdzie konieczno�� wprowadzenia w nim zmian oraz 
przeprowadzenia ponownych bada�. Taka sytuacja niepotrzebnie podnosi koszty certyfikacji.  
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MODERNIZATION OF THE CERTIFIED 
CONTROL AND MEASUREMENT EQU-IPMENT 

OF THE VEHICLE INSPECTION STATION 

Abstract 
The article discusses the consequences of carrying out modernization or making design changes 

in the diagnostic instruments and equipment used by a vehicle inspection station in relation to the 
legal requirement which is to have a certificate of compliance for the instruments and equipment set 
out in the regulations. Modernization involves changing the properties which may mean that the 
modified product does not meet the requirements of the relevant legislation. Changing the 
characteristics of the product makes it different from the one whose inspection was the basis for 
certification and, consequently, the product ceases to be a certified device. The article shows how 
properly should be conducted upgrading of the certified control and measurement equipment, used at 
vehicle inspection station and what additional steps and in what cases should be taken to maintain or 
obtain a new certification. 

Autor: 
mgr in�. Dariusz WI�NIEWSKI– Instytut Transportu Samochodowego 


