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NADZÓR NAD SYSTEMEM PRAWIDŁOWEJ JAKOŚCI BADAŃ TECHNICZNYCH 

POJAZDÓW W ŚWIETLE IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2014/45/UE 

 

Niniejszy artkuł przybliża problematykę związaną z nadchodzącymi zmianami w nadzorze nad systemem prawidłowej ja-

kości badań technicznych, jakie zostaną wprowadzone do krajowego porządku prawnego w związku z implementacją Dyrekty-

wy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów 

silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE.  

Autorka wskazuje jakie zasadnicze cele ma transponowany akt prawny oraz jakie rozwiązania muszą być wdrożone dla 

zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych. Poprzez przedstawienie aktualnie funkcjonującego modelu nadzoru nad 

systemem jakości badań technicznych, a także uchybień w jego działaniu, opisuje formę projektowanych rozwiązań posiadają-

cych w znacznej mierze przymiot zwrotnych.  

 

WSTĘP 

Obecnie funkcjonujący nadzór nad systemem prawidłowej ja-
kości badań technicznych zawarty jest w ustawie  z dnia 20 czerwca 
1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z 
późn. zm.),dalej: ustawa – Prawo o ruchu drogowym, która w 
znacznej części oparta jest na regulacjach dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie zdatności do ruchu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep.  Brak jest jednak definicji 
legalnej pojęcia nadzoru nad systemem prawidłowej jakości badań 
technicznych pojazdów. Mając na uwadze obowiązujące regulacje 
przez ten właśnie system należy rozumieć ogół działań podejmowa-
nych przez podmioty publiczne celem zapewnienia przeprowadza-
nia badań technicznych na najwyższym poziomie.  

Nadchodzące rewolucyjne zmiany w zakresie nadzoru nad sys-
temem prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów podykto-
wane są koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatno-
ści do ruchu drogowego oraz pojazdów i ich przyczep uchylająca 
dyrektywę 2009/40/WE, dalej: dyrektywa 2014/45/UE. Konwersja ta 
obejmować będzie niemal wszystkie płaszczyzny związane z szero-
ko pojętym nadzorem nad systemem prawidłowej jakości badań 
technicznych pojazdów: począwszy od uzyskania uprawnienia 
diagnosty, przez sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu 
diagnosty oraz przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów, po zupełnie nowe rozwiązania dla użytkowników pojaz-
dów.  

Z uwagi na fakt, iż dyrektywa 2014/45/UE powinna zostać 
wdrożona do krajowego porządku prawnego do 20 maja 2017 r., a 
stosowana od 20 maja 2018 r., Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa wszczęło już procedurę legislacyjną celem nowelizacji usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym. Ma ona zagwarantować osadzenie 
wymogów unijnych w rodzimych realiach, co skutkować będzie 
wyeliminowaniem wszelkich możliwych nieprawidłowości w obsza-
rze nadzoru nad systemem prawidłowej jakości badań technicznych 
pojazdów.  

1. JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY 2014/45/UE?  

Dyrektywa, jako akt prawny o charakterze wiążącym, wyznacza 
cel, jaki państwo członkowskie jest zobowiązane osiągnąć. Nie 
wskazuje ona jednak za pomocą jakich środków bądź też metod 
należy osiągnąć wyznaczone rezultaty1. 

Transpozycja dyrektywy 2014/45/UE ma za zadanie realizację 
kilku istotnych celów. Nadrzędnym zdaje się być realizacja „wizji 
zero” określonej przez Komisje Europejską. Otóż zgodnie z przyję-
tymi założeniami Unia powinna zmniejszyć do 2050 r. liczbę śmier-
telnych ofiar wypadków  w transporcie drogowym prawie do zera. 
Zgodnie z założeniami dyrektywy okresowe badania techniczne 
pojazdów powinny stanowić główny instrument wczesnego wykry-
wania usterek, co w konsekwencji zapobiegnie samym wypadkom. 
Inkorporacja przepisów unijnych ma zagwarantować poprawę stanu 
środowiska przez zmniejszenie średniego poziomu spalin w wyniku 
wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi 
układami kontroli emisji spalin, a także nieszczelności powodują-
cych nieszczelności powodujących wycieki toksycznych płynów 
eksploatacyjnych. 

Ponadto, dyrektywa 2014/45/UE nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązek wprowadzenia szeregu rozwiązań o charakterze 
systemowym. Obliguje je, by wyznaczyły one organ właściwy odpo-
wiedzialny za zarządzanie systemem badań zdatności do ruchu 
drogowego oraz ustanowienia organu odpowiedzialnego za spra-
wowanie nadzoru nad systemem badań technicznych. Również, 
zgodnie z brzmieniem dyrektywy 2014/45/UE, państwa członkow-
skie mają za zadanie stworzenie spójnego systemu nadzoru nad 
badaniami technicznymi pojazdów. Nadzór nad przedsiębiorcami 
wykonującymi działalność gospodarczą w postaci stacji kontroli 
pojazdów również ma zostać uszczelniony, by zapewnić wysoką 
jakość badań technicznych pojazdów oraz najwyższy poziom bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Audyt przeprowadzanych badań 
technicznych oraz stacji kontroli pojazdów ma na celu umożliwienie 
szybkiego reagowania na wykryte nieprawidłowości sytemu badań 

                                                 
1Art. 288, Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 
Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47-390) , 
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technicznych i eliminowanie ich. Dodatkowo dyrektywa wprowadza 
wymóg utworzenia kompletnego systemu szkoleń dla kandydatów 
na diagnostów oraz diagnostów (wstępnych i okresowych). Dla 
prawidłowej transpozycji konieczne jest również ustanowienie orga-
nu nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów oraz unormowania 
zasad funkcjonowania tych ośrodków z uwzględnieniem zapewnie-
nia wysokiego poziomu szkolenia diagnostów.  Jak widać systemo-
we cele dyrektywy z obszaru nadzoru nad prawidłową jakością 
badań technicznych pojazdów można podzielić na dwa segmenty: 
nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów i przedsiębiorcami 
prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad systemem 
szkolenia diagnostów.  

2. EFEKTYWNOŚĆ NADZORU NAD SYSTEMEM 
JAKOSCI BADAŃ TECHNICZNYCH 
SPRAWOWANEGO PRZEZ STAROSTÓW 

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym w obowiązującym brzmie-
niu przyznaje staroście kompetencje do sprawowania nadzoru nad 
stacjami kontroli pojazdów. Określa ona również katalog zamknięty 
czynności, jakie musi wykonać starosta w ramach sprawowanego 
nadzoru. Starosta zobowiązany jest przynajmniej raz w roku prze-
prowadzać audyt każdej stacji kontroli pojazdów. Zakres czynności 
kontrolno – sprawdzających w tym przypadku obejmuje zweryfiko-
wanie, czy prowadzona działalność gospodarcza w formie stacji 
kontroli pojazdów spełnia wszystkie wymogi przewidziane prawem, 
weryfikację prawidłowości przeprowadzonych bada technicznych 
oraz sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej dokumentacji. W 
konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości starosta jest zobo-
wiązany, aby wydać zalecenia pokontrolne oraz wskazać termin 
usunięcia naruszeń. Nadto, obowiązujące regulacje zezwalają 
staroście, aby wykreślił przedsiębiorcę prowadzącego stację kontroli 
pojazdów z rejestru działalności regulowanej w przypadku dopusz-
czenia się przez niego rażących naruszeń w zakresie prowadzonej 
działalności bądź oświadczeń związanych z prowadzeniem działal-
ności niezgodnych ze stanem faktycznym.  

Dodatkowo starosta właściwy miejscowo jest uprawniony do 
sprawowania nadzoru nad diagnostami z uwagi na możliwość przy-
znania uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów 
i cofania tego uprawnienia. Choć żaden akt prawny expressis verbis 
nie wskazuje, iż starosta dysponuje takimi kompetencjami, należy 
mieć na uwadze obowiązujące orzecznictwo sądów w tym zakresie. 
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. (sygn. SA/Po 1223/13) „(…) 
uprawnienie nadzorcze nad diagnostami to nadanie uprawnień do 
wykonywania badań technicznych pojazdów oraz cofnięcie nada-
nych uprawnień”.  

Jednakże nadzór sprawowany nad systemem badań technicz-
nych usytuowany na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 
rodzi wiele problemów. Przede wszystkim nadzór w tej formie nie 
zapewnia jednolitości stosowania oraz wykładni prawa. Dzieje się 
tak, bowiem nadzór jest sprawowany obecnie przez 379. starostów, 
którzy w ramach prowadzonych przez siebie postępowań admini-
stracyjnych, np. w sprawie cofnięcia uprawnienia diagnosty czy 
stwierdzenia rażącego naruszenia wykonywania działalności go-
spodarczej w formie stacji kontroli pojazdów, ten sam materiał 
dowodowy oceniają w sposób zgoła odmienny. W konsekwencji 
prowadzi to do wydawania różnych orzeczeń przy takim samym 
stanie prawnym oraz faktycznym. 

Nie bez znaczenia pozostają również wyniki kontroli sprawo-
wania nadzoru przez starostów nad stacjami kontroli pojazdów 
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola objęła 
działanie starostów w latach 2006-2008 i wykazała szereg uchybień, 

których dopuścili się starostowie. Badanie Najwyższej Izby Kontroli 
stwierdziło brak przygotowania kadrowego oraz organizacyjnego do 
wykonywania zadań przewidzianych przepisami ustawy. Brak przy-
gotowania urzeczywistniał się w brakach teoretycznych , jak i prak-
tycznych. Starostowie nie przeprowadzali również audytu z wyma-
ganą częstotliwością, tj. przynajmniej raz w roku. Ponadto, zgodnie 
z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli,  kontrole były nierzetelne 
oraz niekompletne. Pracownicy starostw powiatowych dopuszczali 
się licznych naruszeń prawa przy prowadzeniu postępowań doty-
czących nadania i cofania uprawnień diagnosty. Dodatkowo rejestry 
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów prowadzo-
ne były z naruszeniem wymogów określonych przez prawo. Naj-
wyższa Izba Kontroli wskazała, iż praktyki stosowane przez pra-
cowników starostw podczas wykonywanego nadzoru miały przymiot 
korupcjogenny. 

Co istotne, ustawa – Prawo o ruchu drogowym wyraźnie ze-
zwala by „starosta powierzył dyrektorowi Transportowego Dozoru 
Technicznego wykonywanie czynności kontrolnych w drodze poro-
zumienia”2.  Jednakże w latach 2004 – 2015, pomimo nieodpłatne-
go wykonywania czynności kontrolnych przez Dyrektora Transpor-
towego Dozoru Technicznego, w ramach nadzoru nad stacjami 
kontroli pojazdów, starostwie korzystali z tego rozwiązania w zniko-
mej ilości. W  2005 r. podpisano 41 porozumień w zakresie wyko-
nywania nadzoru pomiędzy Dyrektorem Transportowego Dozoru 
Technicznego a starostami, w 2007 - 44 porozumienia, a w 2009 r. 
– 129 porozumień3. 

Braki nadzoru nad systemem jakości badań technicznych po-
jazdów sprawowanego na poziomie starostw powiatowych zostały 
dostrzeżone również przez środowisko branżowe. Grupa robocza 
powołana przez resort właściwy do spraw transportu składająca się 
z przedstawicieli jednostek posiadających znaczną wiedzę i wielo-
letnie doświadczenie w zakresie systemu badań technicznych (np. 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Diagnostów Samochodowych) zasygnalizowała nieprawidłowo-
ści występujące właśnie na tym polu. W ramach grupy roboczej 
wypracowane zostały 22 tezy mające na celu zreformowanie sys-
temu badan technicznych. Przedmiotowe tezy wskazywały m.in. na 
potrzebę wprowadzenia obowiązkowych okresowych szkoleń dla 
diagnostów oraz zmianę kompetencji organów sprawujących nadzór 
nad systemem jakości badań technicznych pojazdów.  

Nadmienić należy, iż obecnie nadzór nad systemem prawidło-
wej jakości badań technicznych pojazdów w obszarze okresowego 
szkolenia diagnostów, a także samego prowadzenia działalności 
gospodarczej w formie ośrodków szkolenia diagnostów nie jest w 
żaden sposób unormowany. Wpływa to bez wątpienia na niską 
jakość przeprowadzonych badań technicznych pojazdów, a przede 
wszystkim na bardzo niską zdawalność egzaminów na diagnostów 
samochodowych. „Gwałtownie spada liczba osób zaliczających 
egzamin dla diagnostów. O ile w 2005 r. ten odsetek wynosił 41 %, 
to już w 2011 r. osiągnął zaledwie 17 % przy ponad 5 tys. osób 
przystępujących do egzaminu”4. 

                                                 
2 Art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  
2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), 
3 Źródło: Łukasz Nowiński, Statystyki Wydziału Stacji Kontroli Pojazdów Transporto-
wego Dozoru Technicznego dotyczące porozumień podpisanych przez Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego ze starostami,  
4 Autor: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, w: Agnieszka Rembkowska „Dlaczego 
tak trudno zdać egzamin państwowy i zostać diagnostą samochodowym?”, Autobusy, 
6/2016, 
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3. DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU  
TECHNICZNEGO JAKO „WŁAŚCIWY ORGAN”  
I „ORGAN NAZDORU” 

Dyrektywa 2014/45/UE wprowadza dwa zupełnie nowe pojęcia, 
jakimi są  „właściwy organ” i „organ nadzoru”. Zgodnie z definicją 
zawartą w implementowanym akcie prawnym właściwy organ to 
„organ lub podmiot publiczny, któremu państwo członkowskie po-
wierzyło odpowiedzialność za zarządzanie systemem badań zdat-
ności do ruchu drogowego, w tym – w stosownych przypadkach – 
za przeprowadzenie badań zdatności do ruchu drogowego”5. Nato-
miast przez organ nadzoru należy rozumieć „organ lub organy 
ustanowione przez państwo członkowskie i odpowiedzialne za 
nadzór nad stacjami kontroli pojazdów; organ nadzoru może stano-
wić część właściwego organu lub właściwych organów”6.  

Do zadań właściwego organu zgodnie z transponowaną dyrek-
tywą należy m. in. określanie terminów oraz częstotliwości przepro-
wadzania badań technicznych pojazdów. Organ ten będzie również 
odpowiedzialny za wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym 
stacje kontroli pojazdów upoważnień do przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów. Obszar działania właściwego organu obej-
muje również kompleksowe zapewnienie ram proceduralnych dla 
całego systemu zapewnienia prawidłowej jakości badań technicz-
nych, tj. ustanawianie przepisów określających wymogi dotyczące 
upoważnienia dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, określanie 
warunków lokalowych oraz wyposażenia dla stacji kontroli pojaz-
dów, a także sposób cofania i wydawania uprawnień diagnostom 
samochodowym. Kompetencję właściwego organu stanowić będzie 
wydawanie świadectw kompetencji diagnosty, które to potwierdzą, 
że osoba fizyczna dysponuje wykształceniem oraz wymaganą 
praktyką niezbędną dla wykonywania zawodu diagnosty.  

Z kolei zakres załącznik V do dyrektywy 2015/45/UE określa 
minimalny zakres czynności, jakie powinien wykonywać organ 
nadzoru ustanowiony przez państwo. Przede wszystkim organ ten 
będzie zobligowany do przeprowadzania różnych form audytu stacji 
kontroli pojazdów. Dzielił się on będzie, zgodnie z brzmieniem 
inkorporowanego aktu prawnego, na pierwszy audyt stacji kontroli 
pojazdów przez przyznaniem przedsiębiorcy możliwości wykonywa-
nia działalności gospodarczej w tej formie, audyt okresowy, a także 
audyt specjalny przeprowadzany w przypadku wykrycia nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów. Wspomniany 
załącznik przyznaje organowi nadzoru kompetencję do cofnięcia 
uprawnienia do  prowadzenia stacji kontroli pojazdów, kiedy stwier-
dzi nieprawidłowości w funkcjonowaniu stacji oraz w przypadku 
prowadzenia działalności bez ważnego upoważnienia do prowadze-
nia działalności i w przypadku braku pozytywnego wyniku kontroli 
doraźnych lub corocznych. Wskazane powyżej przesłanki mają 
zastosowanie również do możliwości cofnięcia i zawieszenia 
uprawnień diagnosty.  Co ważne, organ nadzoru posiadał będzie 
szeroki wachlarz narzędzi w przypadku kontroli samych wyników 
przeprowadzonych badań technicznych. Monitorowanie tego obsza-
ru nastąpi z zastosowaniem środków takich jak: 
a) ponowne badanie statystyczne ważnej części badanych pojaz-

dów, 
b) badania tajemniczego „tajemniczego klienta” (stosowanie 

uszkodzonego pojazdu nieobowiązkowe), 
c) analiza wyników badania zdatności do ruchu drogowego (me-

tody statystyczne), 
d) badania sprawdzające, 

                                                 
5 Art. 3 pkt 14 dyrektywy 2014/45/UE, (Dz. Urz. L 127 z 29.4.2014 r., s. 51), 
6 Art. 3 pkt 16 dyrektywy 2014/45/UE, (Dz. Urz. L 127 z 29.4.2014 r., s. 51), 

e) badanie skarg.7 
Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministrów procedowany Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UC65) 
Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego zostaną przy-
znane kompetencje wskazane powyżej, które dyrektywa 
2014/45/UE przypisuje właściwemu organowi oraz organowi nadzo-
ru. Opis istoty rozwiązań ujętych w projekcie ww. ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
jednoznacznie wskazuje, iż to właśnie zakres działań Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego koncentrował będzie działa-
nia związane z organizacją i nadzorem nad systemem prawidłowej 
jakości badań technicznych pojazdów w rozumieniu dyrektywy 
2014/45/UE.  

Przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Techniczne-
go, jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw infrastruk-
tury, generalnego nadzoru nad systemem prawidłowej jakości ba-
dań technicznych zdaje się być trafnym rozwiązaniem. Dyrektor 
Transportowego Dozoru Technicznego bowiem wykonuje swoje 
zadania za pomocą kadry pracowniczej posiadającej wysokie przy-
gotowanie merytoryczne w obszarze systemu badań technicznych 
pojazdów. 0d 21 sierpnia 2004 r.  na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego prowadzi procedurę sprawdzenia stacji kontroli po-
jazdów w zakresie warunków lokalowych oraz wyposażenia kontrol-
no – pomiarowego. Z kolei zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawo – Prawo 
o ruchu drogowym Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 
przeprowadza obecnie również egzaminy kwalifikacyjne dla kandy-
datów na diagnostów samochodowych. Ponadto, jak już zostało 
wskazane, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego od 2004 
r. uczestniczy w  nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów sprawo-
wanym przez starostów. Zaznaczyć należy, iż Dyrektor Transporto-
wego Dozoru Technicznego wykonuje swoje zadania za pomocą 
struktury organizacyjnej obejmującej obszar całego kraju, gdyż 
realizuje swoje zadania za pomocą 7 oddziałów terenowych zlokali-
zowanych w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku 
oraz Poznaniu, a także 6 zespołów inspektorów zlokalizowanych w 
Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie.   

Wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym organem wyko-
nującym nadzór nad systemem jakości badań technicznych jest 
jednocześnie organ sprawujący nadzór nad stajami kontroli pojaz-
dów, sprawdziło się już w innych państwach. Dla przykładu, w Kró-
lestwie Niderlandów organem wykonującym zadania związane z 
dopuszczeniem pojazdów do ruchu, monitorowaniem stanu tech-
nicznego pojazdów oraz wykonywaniem czynności nadzorczych i 
kontrolnych jest Państwowy Urząd Ruchu Drogowego.  

4. DYREKTOR INSTYTUTU TRANSPORTU  
SAMOCHODOWEGO JAKO ORGAN NADZORU 
NAD SYSTEMEM SZKOLEŃ DIAGNOSTÓW  

Dyrektywa 2014/45/UE wprowadza również zmiany w obszarze 
szkolenia i kształcenia kandydatów na diagnostów i diagnostów. 
Otóż wskazuje ona jednoznacznie, iż swoistym gwarantem wysokiej 
jakości badań technicznych pojazdów są diagności posiadający 
równie wysoki poziom wykształcenia. Dyrektywa w swojej treści 
obliguje państwa członkowskie, by element systemu zapewnienia 
prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów stanowiły szkole-
nia obejmujące szkolenia wstępne i okresowe szkolenia przypomi-
nające, bądź też właściwy egzamin.  

                                                 
7 Załącznik V do dyrektywy 2014/45/UE, pkt 1 lit. d,  (Dz. Urz. L 127 z 29.4.2014 r., s. 
51), 
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Załącznik IV do dyrektywy wprowadza jeszcze bardziej daleko 
idące zmiany. Zgodnie bowiem z jego brzmieniem „państwa człon-
kowskie zapewniają, aby diagności przechodzili regularne szkolenia 
przypominające lub poddawali się odpowiednim egzaminom, orga-
nizowanym przez państwo członkowskie lub upoważniony ośrodek 
szkoleniowy państwa”8. Dodatkowo przepisy inkorporowanego aktu 
prawnego nakazują uregulowanie obszarów dotychczas  nie podle-
gających kontroli państwa. Wskazana została konieczność weryfi-
kowania przez organ upoważniony przez państwo weryfikacja szko-
lenia wstępnego dla kandydatów na diagnostów, a także weryfikacja 
okresowego szkolenia przypominającego dla diagnostów. Dodatko-
wo ośrodki szkolenia diagnostów  będą się musiały poddać audyto-
wi przeprowadzanemu przez wskazany organ.  

W myśl wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, jako jednostka sprawująca nadzór nad 
całym segmentem szkoleń diagnostów w projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw wskazany został Dyrektor Instytutu Transportu Samochodo-
wego.  Wskazany powyżej Wykaz informuje, iż Dyrektor Instytutu 
Transportu Samochodowego będzie nadzorował ośrodki szkolenia 
diagnostów, prowadził rejestr takich ośrodków, przeprowadzał 
egzaminy dla kandydatów na diagnostów oraz wydawał poświad-
czenia dla ośrodków szkolenia diagnostów  w zakresie ustanowio-
nym dla tych ośrodków wymogów.  

Wskazanie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego 
jako podmiotu kompetentnego do sprawowania nadzoru nad szko-
leniami diagnostów nie budzi wątpliwości. Jako jednostka naukowo 
– badawcza podległa ministrowi właściwemu do spraw infrastruktu-
ry, posiada wiele przymiotów, które mogą być gwarantem prawidło-
wego nadzoru. Instytut Transportu Samochodowego posiada bo-
wiem ogromną wiedzę i doświadczenie w obszarze badań technicz-
nych pojazdów – podmiot ten sprawuje patronat nad 450. stacjami 
kontroli pojazdów. Od wielu lat organizuje także szkolenia dla kan-
dydatów na diagnostów oraz pracowników stacji kontroli pojazdów. 
Szkolenia są prowadzone przez ekspertów Instytutu Transportu 
Samochodowego dysponujących specjalistyczną wiedzą z zakresu 
techniki samochodowej oraz diagnostyki pojazdów, którzy od wielu 
lat w sposób aktywny uczestniczą w pracach grup roboczych, semi-
nariach bądź też komisjach na szczeblu krajowym, jak i na arenie 
międzynarodowej.  

Nadmienić należy, iż rozwiązanie, zgodnie z którym nadzór nad 
systemem szkoleń i prowadzenia ośrodków szkoleń diagnostów 
sprawowany jest przez jednostkę centralną prowadzoną  pod bez-
pośrednim nadzorem ministra właściwego do spraw transportu, 
funkcjonują już sprawie w takich krajach jak Hiszpania, Belgia czy 
Irlandia Północna. W krajach tych jednostka centralna pod nadzo-
rem ministra, a także i w jego imieniu, sprawuje nadzór nad jakością 
prowadzonych szkoleń.  

PODSUMOWANIE 

Bez wątpienia implementacja Dyrektywy 204/45/UE spowoduje 
wdrożenie szeregu zupełnie nowych rozwiązań,  które nie były 
dotychczas stosowane w obszarze nadzoru nad jakością badań 
technicznych pojazdów. Dla przykładu, choćby nadzór nad ośrod-
kami szkolenia diagnostów prowadzonymi dotychczas jako działal-
ność wolnorynkowa.  

Jednak dla osiągnięcia prawidłowego celów wyznaczonych na 
poziomie unijnym konieczne jest zastosowanie przez polskiego 
ustawodawcę  wielu instrumentów, które zagwarantują prawidłową 
implementację dyrektywy 2014/45/UE. Obecnie  trudno jest antycy-

                                                 
8 Załącznik nr IV do dyrektywy 2014/45/UE, pkt 2 lit. (b),  

pować, jakie szczegółowe zmiany zostaną wprowadzone i czy w 
ogóle jakieś części aktualnej formy nadzoru nad systemem prawi-
dłowej jakości badań technicznych zostaną zachowane choć w 
szczątkowej formie. Zgodnie ze zgłoszeniem Projektu ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Mini-
strów, nadzór nad systemem prawidłowej jakości badań technicz-
nych w nowym kształcie sprawowany będzie w dwóch pionach 
przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz Dyrek-
tora Instytutu Transportu Samochodowego. Szczegółowe rozwiąza-
nia w tym zakresie zapewne poznać będzie można już niebawem, 
bowiem przyjęcie przedmiotowego projektu ustawy przez Radę 
Ministrów planowane jest na IV kwartał 2016 r. Zatem niebawem 
Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpocznie kolejny etap pro-
cedury legislacyjnej, konsultacje społeczne, kiedy to będzie można 
zapoznać się z całym projektem ustawy wdrażającej dyrektywę 
2014/45/UE.      
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The supervising bodies of continuous compliance roadwor-
thiness testes’ system according to Directive 2014/45/EU 

The article introduces issues related to approaching revi-

sion of roadworthiness testes’ system connected with implemen-

tation of Directive 2014/45/EU of the European Parliament and 

of the Council of 3th April 2014 on periodic roadworthiness 

testes for motor vehicles and their trailers and repealing Di-

rective 2009/40/EC. 

The author indicates primary targets and solutions which 

should be implemented. The author also writes up current su-

pervising bodies of continuous compliance roadworthiness sys-

tem and disadvantages of this supervising bodies. The article 

presents forms of implemented solutions which can be something 

like a turning point in polish roadworthiness testes. 
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