
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/52 

UZYSKANIE LUB POSZERZENIE ZAKRESU UPRAWNIEŃ DO 
PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 

 
Czynność:  Uzyskanie lub poszerzenie zakresu uprawnień do 

przeprowadzania badań technicznych 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 267 z późn. zm. ) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 
1137  z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej  (t. j.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. 
zm.) 

4. 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. z 2014 r. 
poz. 1836). 

Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

1. Wypełniony formularz wniosku.  
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.  
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie 

wymaganego wykształcenia technicznego (oryginał 
do wglądu).  

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi 
pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy 
pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi 
pojazdów (oryginały do wglądu).  

5. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla diagnostów 
w zakresie przeprowadzanych badań technicznych 
pojazdów.  

6. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu 
kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.  

7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony 
odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.  

 
Do wglądu: 
- dowód osobisty. 
 

 
 

 



W związku z poszerzeniem zakresu uprawnień do 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów: 

1. wniosek (do pobrania), 

2. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów (oryginał do wglądu), 

3. kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie 
egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego (oryginał do 
wglądu) dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie 
opłaty skarbowej. 

Do wglądu: 
- dowód osobisty. 

UWAGI: 
Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań 
technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia 
jeden z następujących warunków: 

1. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań 
technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego 
wydanie posiada wymagane wykształcenie 
techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie 
oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin 
kwalifikacyjny. 

2. Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań 
technicznych pojazdów może być osoba, która 
spełnia jeden z następujących warunków: 
a) wyższe wykształcenie w obszarze nauk 

technicznych o specjalności samo-chodowej  
i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji 
kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub 
naprawy pojazdów albo 

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

c) 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 

d) średnie wykształcenie techniczne 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. 

Do okresu praktyki, o którym mowa w pkt 2 lit. a i c, wlicza 
się praktykę  objętą programem kształcenia na studiach, pod 
warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy  
zawartej między uczelnią a stacją  kontroli pojazdów 
podmiotem, o którym mowa  w art. 86 ust. 1  ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

3. Dokument potwierdzający odbycie wymaganego 
szkolenia, w jednostce   wyznaczonej przez Ministra 
właściwego do spraw transportu w zakresie 
podstawowym i specjalistycznym. 

Z  obowiązku odbycia szkolenia  jest zwolniona 
osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do 
wykonywania  badań technicznych, która  
ukończyła studia wyższe  na kierunku studiów w 
obszarze nauk technicznych obejmujących 
wiedzę  i umiejętności w zakresie diagnostyki 
samochodowej. Wyżej wymienione zwolnienie 
następuje na podstawie dołączonych do wniosku 
dokumentów poświadczających ukończenie 
studiów wyższych. 

4. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu 
kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez 
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

 
Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania 
uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania diagnosty. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: (052) 388 13 14. 

Opłaty: 
 

 48 zł – opłata skarbowa za wydane uprawnienie do 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 

 24 zł. - za rozszerzenie uprawnień. 
 
Opłata skarbowa wnoszona w formie gotówkowej w kasie 
Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 
11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie 
Krajeńskim  
nr konta: 54 8162 0003 0000 8787 2000 0010. 

Termin załatwienia sprawy: 
 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji odmawiającej uprawnień wnosi się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy 
za pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 
 


