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Załącznik nr 9 

 
WZÓR UPRAWNIENIA DIAGNOSTY 

 

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)) 

 
….….............................. 
    (miejscowość i data) 

......................................... 
     (oznaczenie organu 
wydającego uprawnienie) 
 

UPRAWNIENIE DIAGNOSTY NR XXX/D/0000*) 

 
Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 1137, z późn. zm.) udzielam uprawnienia diagnosty: 
 

..................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

..................................................................................................................................................................................... 

(numer PESEL**)) 

 
do wykonywania:***) 

1) okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu 
uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu 
państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu 
ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji; 

2) badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej 
wynosi 100 km/h; 

3) badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych; 

4) badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem; 

5) badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ 
kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w 
których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w 
dowodzie rejestracyjnym. 

 
Uprawnienie zezwala na wykonywanie badań technicznych pojazdów wyłącznie w stacji kontroli pojazdów 
posiadającej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 
 

Pouczenie: 
 

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do 
samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

....................................... 
(podpis) 
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*) Elementy składowe numeru uprawnienia diagnosty: 
XXX –  właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania 
pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery), 
D – stały element numeru uprawnienia diagnosty oznaczający: „diagnosta”,  
0000 – kolejny numer diagnosty. 

**) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument. 

***) Niepotrzebne skreślić. 
 
UWAGA: 
Numer uprawnienia diagnosty zostaje zachowany w przypadku: 
1)   zmiany uprawnienia diagnosty; 
2)   zmiany stacji kontroli pojazdów, w której jest zatrudniony; 
3)   zmiany miejsca zamieszkania pociągającej za sobą zmianę właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienie 

diagnosty. 
 


