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Krosno, dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych seminariów szkoleniowych  

które odbyły się w 2016 r. 

 

 Podczas zorganizowanych seminariów szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad 

1000 diagnostów samochodowych, ponad 100 przedstawicieli Urzędów Miast / Starostw 

Powiatowych oraz przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji omawiane były istotne zagadnienia 

związane z prawidłowym przeprowadzaniem oraz dokumentowaniem badań technicznych 

pojazdów. Przygotowaliśmy dla uczestników wiele prezentacji, które zawierały także 

wyjaśnienia ze strony rządowej (np. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo 

Finansów). Duży nacisk kładliśmy także na zmianę sposobu karania diagnostów 

samochodowych poprzez prezentację wniosku o zmianę art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. Wskazywaliśmy, iż nie można stawiać znaku równości między diagnostami 

samochodowymi, którzy zwyczajnie mogą się pomylić, a tymi którzy bez przeprowadzanych 

badań technicznych przedłużają okres dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Przez wiele 

lat żaden podmiot w Polsce nie doprowadził do zmiany absurdalnego przepisu odnoszącego 

się do karania diagnostów, dlatego uważamy że nasze działania w przedmiotowym zakresie są 

potrzebne. Obecnie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. 

 Ponadto szczegółowo zostały 

omówione techniczne aspekty wdrożenia 

projektu Integracja SKP z CEPIK 2.0. 

Prezentowane materiały podczas seminariów 

szkoleniowych obecnie w pełni potwierdzają, 

że nie należy sugerować się datą przesunięcia 

terminu wyjścia w życie CEPiK 2.0 na dzień 4 

czerwca 2018 roku. 

 

  

Każda stacja kontroli pojazdów, która zaniedba uzyskanie odpowiednich certyfikatów oraz nie 

wykona prac dostosowawczych (np. komunikacji z ewidencją) nie będzie mogła 

przeprowadzać badań technicznych pojazdów. 

Uważamy, że diagnosta samochodowy powinien należycie wykonywać swoją pracę. Wszelkie 

problematyczne kwestie związane z komunikacją pomiędzy SKP a CEPiK powinny zostać 

idealnie dopracowane. Właściciel (posiadacz) przedstawiający pojazd do badania technicznego 
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oczekuje rzetelnego oraz sprawnego sprawdzenia pojazdu. Jakiekolwiek problemy 

w komunikacji pomiędzy SKP a CEPiK  będą zatem negatywnie odbierane przez klientów 

stacji, co może negatywnie wpływać na ocenę pracy diagnostów samochodowych przez 

społeczeństwo. 

  

Omawialiśmy także obszerne zmiany 

wynikające z nowelizacji przepisów, w tym 

szczegółowo rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 858). Bardzo dużym zainteresowaniem 

ze strony diagnostów i urzędników cieszył się temat dotyczący zmian konstrukcyjnych 

wprowadzanych w pojazdach – szczegółowo wyjaśnialiśmy wszystkim zainteresowanym, 

że wyłącznie zmiana konstrukcyjna w pojazdach N1 i N2 o nadwoziu rodzaju VAN polegająca 

na „dokładaniu” siedzeń powoduje obowiązek uzyskania przez właściciela pojazdu 

stosownego dokumentu z PIMOT lub ITS. 

 

Udzieliliśmy wielu wyjaśnień na problemy związane z pracą diagnostów samochodowych 

w zakresie stosowania przepisów oraz fachowych porad związanych z problematyką 

występującą podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Podczas jesiennych 

spotkań omawialiśmy plany wynikające z najnowszych, wyjątkowo kontrowersyjnych 

projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów 

w przyszłości. 

Do zobaczenia w przyszłym roku. 

                                                                                 Z wyrazami szacunku 
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