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1. 

Tytuł usługi 

 
UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ 

TECHNICZNYCH 
 

2. 
Podstawa 
prawna 

1. Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów 
oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
Wymagane 
dokumenty 

Wniosek wraz z załącznikami dokumentów lub zaświadczeń 
potwierdzających: 

1. posiadanie wykształcenia technicznego; 

2. wymaganą przepisami praktykę zawodową w dziedzinie 
związanej z motoryzacją; 

3. ukończenie szkolenia dla diagnostów w zakresie 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów; 

4. zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego; 

5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. 

Oryginały dokumentów oraz dowód osobisty do wglądu. 

4. 
Formularze / 
wnioski do 
pobrania 

 
Formularz wniosku F.WK.5.1 do pobrania pok. 27 

Wniosek opracowany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 
z późn. zm). 

5. Opłaty 

 
Opłata skarbowa w wysokości 48 zł za wydane uprawnienia do 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów zgodna z art. 4 ustawy 
o opłacie skarbowej. 
 
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie lub 

przelewem na rachunek bankowy; Urząd Miejski w Wyszkowie  

mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl
FORMULARZ%20F.WK.5.1%20WNIOSEK%20O%20WPIS%20DIAGNOSTY%20DO%20REJESTRU.docx


Nr 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003. 

 

Za udzielenie pełnomocnictwa do załatwienia sprawy opłata wynosi  
17 zł.  
Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzeństwu, osobom 
wstępnym (rodzicom, dziadkom) zstępnym (dzieciom, wnukom) jest 
zwolnione z opłaty skarbowej. 

6. 
Miejsce 

składania 
dokumentów 

Złożenie wniosku - Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 
Al. Róż 2, pokój nr 39, parter. 
 
Odbiór zaświadczenia - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Róż 2, 
pokój nr 27, parter. 

7. 
Termin 

realizacji 

 
Na podstawie art. 35 § 1 i § 3 k.p.a. organy administracji publicznej 
obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie 
sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej 
- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
 

8. 
Tryb 

odwoławczy 

Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 k.p.a. stronie przysługuje prawo do 
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Zgodnie z art. 127a k.p.a. „w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”. 

Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna  
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 
prawa do wniesienia odwołania. 

9. 
Uwagi i 

dodatkowe 
informacje 

 
Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych 
pojazdów może być osoba, która posiada wymagane wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, odbyła wymagane szkolenie, zdała  
z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny. 
 
Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się: 

1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych  
o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy 
praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy 
pojazdów albo 



2. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie 
branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok 
praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy 
pojazdów, albo 

3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych  
o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok 
praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy 
pojazdów, albo 

4. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie 
branżowe, o specjalności innej niż samochodowa  
i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub 
w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku 
kontroli lub naprawy pojazdów 

Z obowiązku odbycia szkolenia zwolniona jest osoba, która ukończyła 
studia wyższe na kierunku w obszarze nauk technicznych 
obejmującymi wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki 
samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dokumentów 
poświadczających ukończenie studiów wyższych. 

Do okresu praktyki wlicza się praktykę na studiach, odbytą na 
podstawie umowy zawartej między uczelnią, a stacją kontroli 
pojazdów. 

Organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania diagnosty. 
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