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UDZIELENIE LUB ZMIANA UPRAWNIEŃ
DIAGNOSTY DO DOKONYWANIA BADAŃ
TECHNICZNYCH POJAZDÓW

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: komunikacja@powiat.starachowice.pl
 

Udzielenie lub zmiana uprawnień diagnosty do dokonywania badań
technicznych pojazdów.

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy
udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do
Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z
wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek–piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00

Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
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48 zł – opłata za  wydanie uprawnienia diagnosty

Nr Konta dla opłat
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest
zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział  Komunikacji  i  Dróg  w  Starostwie  Powiatowym w Starachowicach  ul.  Dr  W.
Borkowskiego 4,

Telefon: (41) 276 09 38

Email: komunikacja@powiat.starachowice.pl

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka
 

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.1.
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Dokument potwierdzający wykształcenie.2.

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla diagnostów zakończonego3.
egzaminem z wynikiem pozytywnym, w jednostce wyznaczonej przez ministra
właściwego do spraw transportu w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia uzupełniającego4.

Diagnosta może wystąpić o rozszerzenie uprawnienia. Wymagane są do tego następujące
dokumenty:

wniosek o rozszerzenie uprawnień diagnosty,1.

dotychczasowy dokument nadający uprawnienia diagnosty z określonym2.
zakresem uprawnień,

dokument potwierdzający ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie o3.
jaki ubiega się diagnosta. Jeżeli diagnosta uzyska rozszerzenie zakresu uprawnień
numer jego uprawnienia pozostaje niezmieniony; pod tym samym numerem
zostaje dopisany nowy zakres uprawnień. 
 

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób

osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)

przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
 

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów twoja sprawa zostanie załatwiona
niezwłocznie, jednak zgodnie z KPA termin wydania prawa jazdy wynosi do 30 dni od daty
dostarczenia dokumentów.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć?
 

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z



2020 r. poz. 110 z późn. zm.):

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów
uprawniony diagnosta.

2. 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.

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2b. 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 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 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.

2c. 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.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do
wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą
programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na
podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o
którym mowa w art. 86 ust. 1.

3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w
wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6 , stwierdzono:



1) przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym
zakresem i sposobem wykonania;

2) wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu
rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych,
ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w2.
sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym
związanych;

Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.20133.
poz. 672)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.4.
U. z 2020 r., poz. 256)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2019r., poz. 1000)5.

Pliki do pobrania
Wniosek o uprawnienia diagnosty doc, 50.5 KB, 17.02.2021

Załącznik - Pełnomocnictwo docx, 20.94 KB, 17.02.2021
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