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WPŁYW PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH  

NA BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM 

Artykuł opisuje stan systemu okresowych badań technicznych. Ponadto wskazano podstawowe przyczyny zewnętrzne i we-

wnętrzne mające istotny wpływ na jakość badań technicznych pojazdów. Przedstawiono również przepisy Komisji Europejskiej 

w zakresie okresowych badań technicznych mających na celu ujednolicenie zasad badań pojazdów, procedur oceny układu 

i zespołów pojazdów w całej Europie, a w konsekwencji poprawę stanu technicznego pojazdów. W artykule skupiono się rów-

nież na omówieniu koncepcji systemu wspomagania decyzji w obszarze utrzymania środków transportowych. Zdefiniowano 

podstawowe decyzje jakie są podejmowane w procesie funkcjonowania systemów transportowych. 

WSTĘP 

Istnieje potoczna opinia, że to właśnie system badań technicz-
nych pojazdów oraz liczba usterek pojawiających się w pojazdach 
ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zatem waż-
nym aspektem staje się zależność pomiędzy organizacją systemu 
okresowych badań technicznych, a bieżącym stanem technicznym 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Kolejnym 
aspektem mającym wpływ na zwiększenie efektywności poprawy 
bezpieczeństwa jest zastosowanie zaawansowanych systemów 
bezpieczeństwa biernego i czynnego, jak również produkcja coraz 
doskonalszych technicznie samochodów, spełniających bardziej 
restrykcyjne wymagania homologacyjne. Można zatem stwierdzić, iż 
występują dwa trendy, które przeciwstawnie oddziałują na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, czyli nieustannie rosnąca liczba pojaz-
dów, a także udoskonalone rozwiązania konstrukcyjne. 

1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MAJĄCE 
WPŁYW NA JAKOŚĆ SYSTEMU BADAŃ 
TECHNICZNYCH POJAZDÓW 

Faktem jest, iż poprawa jakości badań technicznych jest jed-
nym z elementów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

Do podstawowych czynników zewnętrznych zalicza się: 
1. Średni wiek pojazdów eksploatacyjnych w kraju, który wynosi 

ok. 11-15  lat (wg GUS) 
2. Duży średni przebieg pojazdów , szacowany na około 200 000 

km, 
3. Niska jakość obsługi i napraw pojazdów, wykonywanych przez 

podmioty prowadzące tego typu działalność, 
4. Duża grupa pojazdów, według szacunków Policji około 40% 

porusza się po krajowych drogach bez ważnych okresowych 
badań technicznych, 

5. Import używanych, wyeksploatowanych pojazdów, 
6. Brak odpowiedniego nadzoru nad recyklingiem pojazdów, jak 

również obrotem pojazdami po szkodzie całkowitej 
7. Mało znana lub praktycznie nieznana jakość części zamien-

nych wprowadzanych do obrotu 
8. Znikome rozwiązania systemowe zachęcające do nabywania 

nowych pojazdów. 
 
 

Z  powyżej przedstawionego zestawienia wynika, iż przeciętny 
pojazd podstawiony do badania technicznego na stacji kontroli 
pojazdów charakteryzuje się niestabilnym stanem technicznym. 

 
Do podstawowych czynników wewnętrznych zalicza się : 
1. Nieodpowiedni system nabywania uprawnień zawodo-

wych dotyczący kandydatów na uprawnionych diagnostów 
– jednostopniowy , bez potrzeby odbycia praktyki w za-
kresie urzędowych badań technicznych, z przestarzałym 
systemem szkolenia i egzaminowania, 

2. Brak systemu szkoleń okresowych kadry uprawnionych 
diagnostów, 

3. Bardzo duża konkurencja na rynku badań technicznych, 
4. Przeświadczenie podmiotów prawnych, jak również wła-

ścicieli pojazdów, że wykonanie około godzinnego raz 
w roku badania technicznego i potwierdzenie wyniku tego 
badania w dowodzie rejestracyjnym gwarantuje brak moż-
liwości pojawienia się usterek w pojeździe w okresie do 
następnego badania 

5. Istniejący obecnie , a zarazem ciągły rozwój biurokracji 
związanej z badaniami technicznymi skraca czas jaki po-
winien być przeznaczony na wykonywanie rzeczywistych 
badań technicznych, 

6. Brak bezpłatnego dostępu, bądź wysoki koszt tego dostę-
pu do oficjalnej informacji technicznej producenta o pojeź-
dzie  

7. Brak sprawnego systemu nadzoru nad jakością opinii rze-
czoznawców samochodowych 

8. Bezkarność właścicieli pojazdów w zakresie wszelkich 
modyfikacji układów i zespołów pojazdów związanych 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym 

9. Brak odpowiednich zapisów prawnych w zakresie odpo-
wiedzialności prawnej właściciela pojazdu, za bieżący 
stan techniczny pojazdu, 

10. Negatywny napływ kadry do zawodu uprawnionego dia-
gnosty związany z niską aktualnie rangą do wykonywania 
tego zawodu 

11. Nieodpowiednie restrykcyjne rozwiązania systemowe 
w zakresie merytorycznej kontroli i nadzoru nad stacjami 
kontroli pojazdów 

12. Brak zmiany od wielu lat wysokości opłat na badania 
techniczne pojazdów powodujące nieprawidłowe zacho-
wania na rynku badań, co wymusza na przedsiębiorcach 
podejmowania działań na pograniczu nieuczciwej konku-
rencji. 
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2. BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW W UNII 
EUROPEJSKIEJ 

W Unii Europejskiej w 2012 r. został opublikowany „ Pakiet 
w sprawie przydatności do ruchu drogowego”, który dotyczy trzech 
bardzo ważnych aspektów: okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego, drogowych kontroli technicznych pojazdów użyt-
kowych, jak również rejestracji pojazdu.  Okresowe badania przy-
datności do ruchu drogowego-  w dyrektywie 2009/40/WE ustalono 
minimalne normy dotyczące okresowych badań przydatności do 
ruchu drogowego pojazdów silnikowych – przede wszystkim są to 
regularne kontrole pojazdu wymagane przez prawo. Dyrektywa ta 
ma przede wszystkim zastosowanie do samochodów osobowych 
,autobusów, autokarów, jak również pojazdów ciężarowych i ich 
przyczep. 

Szerzej rozpatrując: 
1. W odniesieniu do częstotliwości badań bierze się pod uwagę 

dwie zasadnicze własności wiek i roczny przebieg. W związku 
z tym częstotliwość starszych samochodów została zwiększo-
na, a pojazdy o wysokim przebiegu podlegają corocznemu ba-
daniu 

2. Diagności prowadzący badanie przydatności do ruchu drogo-
wego muszą posiadać określony poziom wiedzy i kwalifikacji 

3. Usterki, które zostały odnotowane podczas przeglądu powinny 
być oceniane zgodnie ze wspólnymi przepisami dotyczącymi 
zagrożenia. Natomiast ocena stanu technicznego pojazdu po-
winna zostać zharmonizowana na poziomie całej Unii Europej-
skiej, a usterki powinny być oceniane zgodnie ze wspólnymi 
standardami. Warto dodać, iż wyróżnia się trzy kategorie uste-
rek, a mianowicie: małe, poważne i niebezpieczne 

4. Zapewnienie jakości działań związanych z badaniem przydat-
ności do ruchu drogowego. Przede wszystkim należy zapewnić 
trwałe utrzymanie wysokiej jakości badań, a wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane do ustanowienia systemu za-
pewnienia jakości, który obejmuje proces wydawania zatwier-
dzeń do prowadzenia badań przydatności do ruchu drogowe-
go, ich nadzoru, bądź cofania 

5. Rejestracja odczytów drogomierza stanowi ważny dowód w 
celu wykrycia oszustw dotyczących fałszowania przebiegu. Re-
jestracja odczytów przebiegu przy każdym badaniu pojazdu 

powinna zapewnić podstawę do wykrywania manipulacji doty-
czących odczytów przebiegu. Natomiast przechowywanie tych 
danych stanowi gwarancję do skutecznego sprawdzenia prze-
biegu, jak również do dalszego transgranicznego wykorzysty-
wania tych informacji po połączeniu rejestrów krajowych. 

3. KONCEPCJA SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI W 
PROCESACH UTRZYMANIA ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 

We współczesnej teorii niezawodności oraz odnowy jest przede 
wszystkim koncepcja minimalizacji opóźnień czasowych ukazują-
cych się w procesie eksploatacji systemów technicznych i transpor-
towych. 

Faktem jest, iż złożoność systemów i coraz wyższe wymagania 
w stosunku do poziomu ich niezawodności i gotowości sprawiają, że 
przedsiębiorstwa muszą efektywnie planować podstawowe procesy 
operacyjne i wspierające. 

 Na poziom funkcjonowania systemu technicznego mają 
wpływ również : 

- warunki systemu, które nierozerwalnie związane są z proce-
sem projektowania i wdrażania systemu technicznego, mającego 
wpływ na proces uszkodzeń w okresie eksploatacji, 

- warunki użytkowania, czyli pojawienie się uszkodzeń syste-
mu, które uzależnione są od procesu użytkowania, jak też wpływu 
otoczenia, 

- warunki obsługiwania, tj. rodzaju podejmowanych operacji 
obsługiwania, które mają ogromny wpływ na charakterystykę nieza-
wodnościową systemu. 

Właściwa organizacja procesów może zostać oparta na wyko-
rzystaniu, tzw. Systemów wspomagania decyzji (swd). Mają one za 
zadanie wspomaganie procesu podejmowania decyzji poprzez 
ułatwienie i polepszenie fachowej oceny problemów będących 
przedmiotem decyzji, czyli poprawienie efektywności decydowania 
dzięki wsparciu informacyjnemu i obliczeniowemu. [4]  

Zatem pojęcie decyzji, określa się jako świadomy, nielosowy 
wybór jednego z rozpoznanych i uznanych za możliwe do realizacji 
wariantów przyszłego działania. [13]  

Analizując dowolny system transportowy,  podstawą jest reali-
zacja procesu przemieszczenia ludzi lub materiałów z miejsca A do 

 

Rys. 1. Elementy wpływające na poziom funkcjonowania systemu technicznego [opracowanie własne] 
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miejsca B w sposób bezpieczny, a zarazem efektywny. Podstawo-
we decyzje w omawianym zakresie można sklasyfikować poprzez 3 
grupy: 

1. Zadania utrzymania systemu technicznego w stanie zdat-
ności funkcjonalnej, 

2. Zadania zapewnienia bezpieczeństwa systemu technicz-
nego, 

3. Zadania zapewnienia funkcjonalności systemu transpor-
towego, czyli organizacja zadań oraz zarządzanie proce-
sami transportowymi. 

Należy dodać, że ważnym problemem w eksploatacji obiektów 
technicznych, głównie środków transportu jest określenie obcho-
dzenia się z obiektem. Istotną kwestią staje się tutaj podejmowanie 
odpowiednich decyzji odnośnie określenia stanu obiektu, bądź 
strategii obsługiwania niezbędnej do  zastosowania w danej sytuacji 
eksploatacyjnej. Tak więc proces podejmowania decyzji obejmuje 
rozpoznanie i  analizę wszystkich dostępnych informacji, a osta-
tecznie wyboru optymalnego rozwiązania. Ponadto zapewnienie 
jakości procesu decyzyjnego możliwe jest m.in. dzięki zastosowaniu 
systemów wsparcia decyzyjnego. System typu swd wspiera niektó-
re, lub wszystkie fazy procesu decyzyjnego, a więc: gromadzenie 
informacji, rozpoznanie problemu, zaklasyfikowanie go do określo-
nej grupy standardowej, tworzenie modelu informacyjnego opisują-
cego rzeczywistość, jego rozwiązanie, generowanie wariantów 
dopuszczalnych rozwiązań oraz pomoc w wyborze najlepszego 
rozwiązania. [6]  

W literaturze można znaleźć wiele definicji systemu wsparcia 
decyzyjnego.  Np. komputerowym systemem wsparcia decyzyjnego 
(swd) można nazwać relacyjną bazę danych , której zadaniem jest 
wygenerowanie statystycznie przetworzonych wyników, ułatwiające 
planiście podjęcie optymalnej decyzji, dotyczącej wybranego proce-
su. [7]  

Celem eksploatacji środka transportowego jest jego efektywne 
wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Zatem w systemie trans-
portowym zadania eksploatacji można określić jako: 

- dostosowanie podaży usług transportowych do zmieniającego 
się popytu pod względem ilościowym i jakościowym, 

-realizacja zadań transportowych przy minimum sumarycznych 
kosztów funkcjonowania systemu w dłuższych okresach. 

Na tej podstawie można stwierdzić, że podstawowe kryteria 
w podejmowaniu decyzji obejmują: efektywność ekonomiczną, 
niezawodność i bezpieczeństwo. 

Przy procedurze wspomagania decyzji warto kierować się ta-
kimi kryteriami podejmowania decyzji jak: 

- oczekiwany koszt eksploatacji środka transportu, 
- oczekiwany okres rezerwy czasowej, 
- gotowość środka transportu, 
- akceptowalna wielkość ryzyka. 
 

 
Rys. 2. Proces decyzyjny w obszarze utrzymania środków transpor-
tu [opracowanie własne] 

PODSUMOWANIE 

Przegląd literatury wskazuje na to, iż wpływ systemu okreso-
wych badań technicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest 
bardzo ważny. Istotną kwestią staje się system wspomagania decy-
zji w obszarze utrzymania środków transportu. Ważnym problemem 
stają się tutaj zmienne decyzyjne wpływające na wybór strategii 
eksploatacji, np. rezerwy taboru transportowego, wpływ procesu 
podstawowego  na stan techniczny pojazdów.  

W europejskim obszarze gospodarczym, system badań tech-
nicznych pojazdów oparty o wymagania dyrektywy 2009/ 40/ WE 
z późn. Zm., stosowany jest już od wielu lat i sprawdza się jako 
sposób zapobiegania wzrostowi liczby wypadków z przyczyn tech-
nicznych. Pomimo tego należy jednak pamiętać, że przy rocznych 
przebiegach pojazdów, mając na względzie średnią wieku eksploat-
owanych pojazdów, bardzo ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego 
stanu technicznego pojazdu pełni jego właściciel. 
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The influence of technical explorations  
for safety in road transport 

The article presents state of the periodic technical tests 

system. The  internal and external root causes having a sig-

nificant impact on the quality of the technical inspections of 

vehicles have been identified. The newly proposed provisions 

of the European Commission on the periodic roadworthiness 

tests are intended to standardize the principles of testing of 

vehicles , procedures for assessment of vehicles system and 

components throughout Europe, and consequently, improve 

the condition of the vehicles. More over the article is focused 

on the investigation of conception of desicion support systems 

for means of transport maintenance processes performance. 

Thus, the main decisions being taken in the area of transpor-

tation systems performance are defined. 
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