
 

KARTA USŁUG Nr WK/28 
Starostwo Powiatowe w Będzinie 
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin 

tel. (prefix) 32 368-07-00 fax (prefix) 32 267-79-33 

Usługa:  Wydanie uprawnień diagnosty 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 
poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.11.2004r., 
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z 2004r., Nr 246 poz. 2469). 
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty. 
2. Załączniki: 
• kserokopia świadectwa potwierdzającego wymagane wykształcenie techniczne, 
• zaświadczenie o posiadanej praktyce* w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) 

naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, 
• zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia oraz zdania egzaminu kwalifikacyjnego, 
• Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie 

uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyŜsze na kierunku studiów 
w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki 
samochodowej. 
3. Do wglądu: 
• dowód osobisty, 
• pełnomocnictwo. 

UWAGA* 
1. WyŜsze wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej 
− udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 

naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, 
2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej 
− udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy 

pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, 
3. WyŜsze wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niŜ samochodowa 
− udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy 

pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, 
4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niŜ samochodowa 
− udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 

naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. 
Opłaty: 

• od pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł (opłata skarbowa), 
• za uprawnienie                 - 48,00 zł (opłata skarbowa). 
Opłaty uiszcza się: - w kasach Starostwa (ul. Krasickiego 17 i ul. Sączewskiego 6) 
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie: 56105011421000002313326106. 
Przewidywany termin załatwienia sprawy:    Do 30 dni. 
Szczegółowych wyjaśnień udziela: Pokój Nr 106, 
Sprawę załatwia się w:  pokój Nr 106 - I piętro. 
Wydział: Wydział Komunikacji, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin.  
Nr pokoju:  106 – I piętro. 
Nr telefonu/faxu: (prefix) 32 368-07-98. 
Godziny pracy: poniedziałek: 730 -1700, wtorek – czwartek 730 - 1530, piątek: 730 - 1400. 
Sposób załatwienia sprawy: 
Wniosek składa strona lub pełnomocnik. 
Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który decyzję wydał. 

Uwagi: ------------------------------ 
 


