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Może zostać wprowadzone bardzo surowe prawo dla właścicieli ponad 10-letnich samochodów. 
Przegląd techniczny będzie co pół roku?  

- Do Polski trafia coraz więcej importowanych, dość wiekowych samochodów, które wymagają częstszych przeglądów – 
mówi Daniel Czubak, diagnosta z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów radomskiej firmy Logis.  

fot. Zbigniew Biel  
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Częstsze badania techniczne aut, sprawdzanie klimatyzacji i emisji spalin – takie zmiany mogą być 
wprowadzone w ramach dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych. Stosowne ministerstwo 
wprawdzie zaprzecza, ale właściciele starszych pojazdów raczej będą musieli liczyć się z kosztami. 

Niedawno diagności z Radomia i okolic uczestniczyli w specjalnym szkoleniu zorganizowanym wraz z 
Polską Izbą Kontroli Pojazdów. Jego celem było zasygnalizowanie zmian dotyczących badania 
technicznego pojazdów. 

- Trudno na razie przewidzieć kiedy będzie ostateczny termin dostosowania naszego prawa do unijnego, 
ale kierunek znamy już zmian. Najprawdopodobniej stare samochody będą musiały przechodzić 
badania częściej niż raz na rok, może nawet raz na pół roku – mówi nam Daniel Czubak, diagnosta z 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów firmy Logis przy ulicy 1905 roku w Radomiu, który uczestniczył w 
konferencji. 

STARE CZĘŚCIEJ 

Jego zdaniem na polskich drogach jest coraz więcej pojazdów, które wymagają skrupulatnego badania 
stanu technicznego. 

– Pewnie, że samochód może zepsuć się w każdej chwili, ale podczas badań technicznych diagnosta jest 
w stanie wykryć usterkę, która może spowodować poważną awarię za pewien czas – mówi Daniel 
Czubak. - Na pewno częstsze badania wpłyną na poziom bezpieczeństwa. Będziemy brali przykład z 
krajów starej Unii, gdzie poziom ogólnej kultury technicznej jest wyższy, a przez to bezpieczeństwo na 
drogach większe. 

WYDOIĆ KIEROWCÓW 

Opinii branży nie podziela jednak wielu kierowców. – Powód wprowadzania nowych, zaostrzonych 
przepisów może być tylko jeden: wyciągnięcie kasy z kieszeni właścicieli pojazdów, a złom i tak będzie 
jeździł po ulicach tak jak jeździ dzisiaj – denerwuje się Grzegorz Śliwiński, kierowca z Radomia. 

MINISTERSTWO ZAPRZECZA 

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie sposób było dowiedzieć się, kiedy 
możemy się spodziewać zasadniczych zmian w przepisach. Otrzymaliśmy odpowiedź, że "resort 
transportu nie przygotowuje obecnie zmian w zakresie badań technicznych pojazdów". Na razie 
przekazano jedynie do ogłoszenia rozporządzenie ministra w sprawie zakresu i sposobu badań 
technicznych oraz wzorów stosowanych przy tym dokumentów, dostosowujących polskie procedury do 
dyrektywy unijnej.  

Janusz Petz  
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Paranoja 
Jak zwykle pod pozorem bezpieczeństwa, dostosowywania prawa do krajów zachodnich i wymogów Unii ukrywa się to, 
że na obywatelach chcą poprostu zarobić. Dotyczy to i pańswa i stacji diagnostycznych (bo przecież co jest na takim 
przeglądzie sprawdzane, światła, hamulce, zawieszenie?). Każdy chce zarobić. Pozatym nie uważam, że auta juz 10 
letnie wymagają częstszych kontroli, sam mam 20 letnie auto, które mimo wieku zawstydziło by niejednego parolatka. 
Coraz więcej w Polsce jest poronionych projektów ekipy rządzącej, które skutecznie zniechęcają do mieszkania w tym 
kraju, a szkoda... 

odpowiedz 

ftgr 
jak kupisz sobie kiedyś auto z salonu to wtedy stwierdzisz czy Twoje obecne jest lepsze od nowego :) a na razie co 
możesz powiedzieć? jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma 

odpowiedz 

12 lat temu kupiłem sobie 
12 lat temu kupiłem sobie auto w salonie i żeby po zakupie pewnych śrubek nie posprawdzał to bym tych 
pierwszych trzech lat nie pojeździł więc te nowe to tylko z nazwy było 

odpowiedz 

Co to za różnica ile ma lat? 
Jestem w posiadaniu starego Passata - rocznik 1998- a więc autko ma już swoje kilometry wyjeżdżone ale 
pod względem technicznym jest idealnie zachowane, bo dbam o to. Co roku wymieniam wszystkie filtry + 
paski(bez rozrządu, który wymieniłem 2 lata temu i wymieniam co 5lat bądź co 100tyś km), dodatkowo 
regularnie wymieniam inne podzespoły, które na daną chwilę wymagają wymiany, bądź mają już swoje 
kilometry przejechane. Pomimo dużego stanu licznika uważam, że auto jest od strony technicznej bardzo 
dobrze prowadzone. Dlaczego więc miałbym wykonywać ponadprogramowe odwiedziny w stacji kontroli 
pojazdów? 
Oczywiście nie porównuję mojego auta z nowym z salonu- bo i po co- ale uważam, że jeśli ktoś dba o 
samochód to nieważne czy ma on 5 czy 20 lat, jego stan techniczny będzie podobny. 

odpowiedz 

IDEALNY PASSAT? 
Który Passat z wielowahaczowym zawieszeniem jezdzący po polskich drogach jest idealny? Jedź na 
szarpaki i sprawdź dolne tylne wahacze na tulejach to zobaczysz czy jest idealny. 

odpowiedz 

Co to za różnica ile ma lat? 
Dodkladnie tak jak kolega pisze. Jezeli o auto dbasz i wymieniasz w nim "co go boli" dla swojego 
wlasnego bezpieczenstwa i pewnosci ze w trasie gdzie sie nie rozkraczy to jaka w tym roznica czy ma 
xnascie lat czy jest nowka. Nie ma rdzy, sprawny technicznie i tyle w temacie. Porojone pomysly - nie 
pierwszy i nie ostatni ich genijalny pomysl. 

odpowiedz 

z salonu? 
Ty chyba facet za dużo zarabiasz(albo kradniesz) z salonu samochód nie kosztuje tyle co taki 20-latek który 
lepiej się trzyma niż ten co np. rok wcześniej wyjechał z salonu... a ~100tyś. zł trzeba przez kilka ładnych lat 
pracować aby je wyciółać przy poronionych podatkach narzuconych przez "rząd". 

odpowiedz 

Nie auta, powodują wypadki, a ludzie. 
U nas 95% wypadków jest z winy człowieka. 

odpowiedz 

Niestety w 99 procentach 
Niestety w 99 procentach winne są drogi...beznadziejne zresztą 
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