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KARTA USŁUG NR 35/KM 

 
 

Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów 

(Uprawnienia diagnosty) 

 

 

 

I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Komunikacji  i Transportu  ul. Plac Wolności 13, pokój nr 8 

Tel. (077) 4052734 lub 4052759 

(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430). 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.  

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Podanie o wydanie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych.  

2. Oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. 

3. Oryginał i kserokopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie wymaganej praktyki zawodowej.  

4. Oryginał i kserokopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie wymaganych szkoleń w zakresie 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów.  

5. Oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

kwalifikacyjnego.  

 

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 egzamin 

kwalifikacyjny.  

Egzamin, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przeprowadza za opłatą komisja 

powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.  

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, 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, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie 

uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów  

w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.  

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów 

poświadczających ukończenie studiów wyższych. 

 

IV. OPŁATY 

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia – 48 zł. 

 

Opłatę skarbową należy uiścić poprzez wpłatę na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  

nr 79 1020 5226 0000 6902 0794 1836. 
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione 

przez stronę, 

- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 

 

VII. UWAGI 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia  

i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych określa niezbędne kryteria, które 

należy spełnić aby otrzymać uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. 

 

 

 

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę) 

 

Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego) 
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