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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów.

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298,
Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183,
poz. 1524 i Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do diagno-
stów;

2) program szkolenia;

3) wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia dla dia-
gnostów w zakresie przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów;

4) wzór uprawnienia do wykonywania badaƒ tech-
nicznych pojazdów.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”
— rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

Rozdzia∏ 2

Wymagania w stosunku do diagnostów

§ 2. DiagnoÊci wykonujàcy badania techniczne po-
jazdów powinni:

1) posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie techniczne o spe-
cjalnoÊci samochodowej i udokumentowane 2 lata
praktyki w stacji obs∏ugi pojazdów lub w zak∏adzie
(warsztacie) naprawy pojazdów albo

2) posiadaç Êrednie wykszta∏cenie techniczne o spe-
cjalnoÊci samochodowej i udokumentowane 4 lata
praktyki w stacji obs∏ugi pojazdów lub w zak∏adzie
(warsztacie) naprawy pojazdów, albo

3) posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie techniczne o spe-
cjalnoÊci innej ni˝ samochodowa i udokumento-
wane 4 lata praktyki w stacji obs∏ugi pojazdów lub
zak∏adzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo

4) posiadaç Êrednie wykszta∏cenie techniczne o spe-
cjalnoÊci innej ni˝ samochodowa i udokumento-
wane 8 lat praktyki w stacji obs∏ugi pojazdów lub
zak∏adzie (warsztacie) naprawy pojazdów

— oraz ukoƒczyç szkolenie, o którym mowa w art. 84
ust. 2 ustawy, zwane dalej „szkoleniem”.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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§ 3. Program szkolenia stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 4. 1. DiagnoÊci wykonujàcy badania techniczne
pojazdów uczestniczà nie rzadziej ni˝ co dwa lata
w okresowych szkoleniach uzupe∏niajàcych.

2. Program szkolenia uzupe∏niajàcego stanowi za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. Wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia dla
diagnostów w zakresie przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 6. Wzór uprawnienia do wykonywania badaƒ
technicznych pojazdów stanowi za∏àcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 7. 1. Osoby, które uzyska∏y uprawnienia do prze-
prowadzania badaƒ technicznych pojazdów na podsta-
wie dotychczasowych przepisów, zachowujà te upraw-
nienia w zakresie, na jaki zosta∏y wydane.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uznaje si´ za
spe∏niajàce wymagania, o których mowa w § 2 
pkt 1—4.

§ 8. 1. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1, niepo-
siadajàce uprawnieƒ do przeprowadzania wszystkich
rodzajów badaƒ technicznych pojazdów, mogà uzy-
skaç uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju
lub rodzajów badaƒ technicznych pojazdów.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uzyskujà upraw-
nienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodza-
jów badaƒ technicznych pojazdów po odbyciu szkole-
nia zakoƒczonego egzaminem z wynikiem pozytyw-
nym.

3. Szkolenie przeprowadza si´ wed∏ug programu,
o którym mowa w § 3, w cz´Êci odpowiadajàcej dane-
mu rodzajowi lub rodzajom badaƒ technicznych pojaz-
dów.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzeÊnia 1999 r. w spra-
wie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do diagno-
stów (Dz. U. Nr 81, poz. 919).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 28 listopada 2002 r.
(poz. 1769)

Za∏àcznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA

Cz´Êç I — Szkolenie podstawowe w zakresie przeprowadzania okresowych badaƒ technicznych pojazdów oraz
pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub baga˝owej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojaz-
du przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu paƒstwowego

1) Zakres szkolenia

S∏uchacze kursu powinni byç zapoznani z zakresem badaƒ, oceny i sposobów pomiarów, metodami kontro-
li, urzàdzeniami i przyrzàdami pomiarowo-kontrolnymi obowiàzujàcymi na stacjach kontroli pojazdów.

Dla zapewnienia w∏aÊciwej pracy kandydatów na diagnostów nale˝y zapoznaç ich z podstawowymi zasada-
mi organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnieniami i obowiàzkami personelu oraz niezb´dnà doku-
mentacjà.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadaç:

a) umiej´tnoÊç wyciàgania wniosków z przeprowadzonych okresowych badaƒ technicznych pojazdów, po-
miarów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie dopuszczania do
ruchu pojazdów,

b) umiej´tnoÊç prawid∏owego wype∏niania i prowadzenia dokumentacji obowiàzujàcej przy badaniach tech-
nicznych w stacjach kontroli pojazdów, 

c) ogólnà wiedz´ o certyfikowanych urzàdzeniach i przyrzàdach pomiarowo-kontrolnych oraz zakresie ich
stosowania i zakresie kontroli eksploatacyjnej.
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3) Plan nauczania

Lp. TreÊç tematu

Liczba godzin lekcyjnych

teore-
tycznych

semina-
rium teo-
retyczno-

-prak-
tyczne

prace
kontrol-
ne + eg-
zamin

razem

1 2 3 4 5 6

1 Wyk∏ad wprowadzajàcy w tematyk´ szkolenia i technik´ 
dzia∏ania kursu 1 — — 1

2 Zasady BHP wynikajàce z obowiàzujàcych przepisów 1 — — 1

3 Szczegó∏owa analiza przepisów dotyczàcych systemu 2 — — 2
badaƒ:
— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z póên. zm.),
— akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustawy,
— wymagane wyposa˝enie stacji kontroli pojazdów

4 Organizacja stacji kontroli pojazdów, ogólny przedmiot 
i zakres okresowego badania technicznego pojazdu 1 — — 1

5 Identyfikacja pojazdu, zasady wype∏niania dokumentów 1 — — 1

6 Kontrola stanu technicznego ogumienia, tarcz kó∏, uk∏adu 
kierowniczego, podwozia (zawieszenia) oraz nadwozia 3 4 1 8

7 Kontrola stanu technicznego uk∏adów hamulcowych: 2 5 1 8
— roboczego,
— postojowego (awaryjnego),
— badanie skutecznoÊci

8 Kontrola i ocena prawid∏owoÊci dzia∏ania Êwiate∏: 2 5 1 8
— mijania,
— drogowych,
— przeciwmg∏owych,
— cofania.
Zasady kontroli prawid∏owoÊci ustawienia Êwiate∏

9 Kontrola prawid∏owoÊci dzia∏ania Êwiate∏ sygnalizacyjnych 
oraz pozosta∏ego osprz´tu elektrycznego 4 3 1 8

10 Kontrola i ocena dzia∏ania elementów zwiàzanych 2 5 1 8
z ochronà Êrodowiska:
— emisji spalin,
— ha∏asu

11 Badanie dodatkowe taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, 
pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i do 
przeprowadzania egzaminu paƒstwowego 3 — — 3

12 Badanie pojazdu zabytkowego 1 — — 1

13 Egzamin koƒcowy — — 2 2

14 Wyk∏ad podsumowujàcy wyniki szkolenia i analizujàcy 
pope∏niane przez kursantów b∏´dy, pokazy 1 1 — 2

RAZEM 24 23 7 54
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4) Wa˝niejsze za∏o˝enia do planu nauczania
a) do lp.1

Wyk∏ad przewidziany jako element porzàdkowy dla poinformowania s∏uchaczy o sprawach organizacyj-
nych, informacje o sposobie prowadzenia zaj´ç, przekazanie materia∏ów pomocniczych, informacje o za-
sadach i formie egzaminu koƒcowego.

b) do lp. 2

Zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpo˝arowe obowiàzujàce na terenie stacji kon-
troli pojazdów oraz w trakcie wykonywania pomiarów i badaƒ. Omówienie szkodliwego wp∏ywu toksycz-
nych sk∏adników spalin na cz∏owieka.

c) do lp. 3

Organizacja stacji kontroli pojazdów. Lokalizacja stacji kontroli pojazdów i organizacja stanowisk kontrol-
no-pomiarowych. Obowiàzki i uprawnienia stacji kontroli pojazdów oraz okr´gowych stacji kontroli pojaz-
dów. Uzyskiwanie i wycofywanie uprawnieƒ dla pracowników dokonujàcych badaƒ oraz stacji kontroli po-
jazdów. Obowiàzujàca dokumentacja i wyposa˝enie stacji kontroli pojazdów. Zasady ustalania wyniku ba-
dania i tryb post´powania w przypadkach wàtpliwych (dopuszczenie warunkowe, zatrzymanie dowodu re-
jestracyjnego itp.).

d) do lp. 4

Omówienie celu badaƒ okresowych, ich przedmiotu i zakresu rodzajów badaƒ dodatkowych, które mo˝-
na wykonaç w ramach badania okresowego, prawid∏owej kolejnoÊci post´powania, organizacji systemu
badaƒ na terenie stacji kontroli pojazdów.

e) do lp. 5

Zasady identyfikacji pojazdu tj. numeru identyfikacyjnego lub nadwozia (podwozia), numeru rejestracyj-
nego. Informacje zawarte na tabliczce znamionowej, nazwa handlowa i kod homologacyjny marki, typu
i modelu. Zasady dokonywania wpisów do: dowodu rejestracyjnego, zaÊwiadczenia z przeprowadzonego
badania technicznego pojazdu, rejestru badaƒ technicznych.

f)  do lp. 6

Metody i kryteria ogl´dzin stanu technicznego i prawid∏owoÊci ogumienia, stanu tarcz kó∏ i ich mocowa-
nia oraz kontrola realizacji przepisów prawnych dotyczàcych dopuszczenia do zamontowania w pojeêdzie
tarcz kó∏. Metody oceny stanu technicznego uk∏adu kierowniczego: pomiar ruchu ja∏owego ko∏a kierow-
nicy, ocena luzów w ∏o˝yskach kó∏ i po∏àczeniach uk∏adu kierowniczego oraz mechanizmie kierowniczym.
Metody pomiaru zbie˝noÊci kó∏ przednich oraz metody ogólnej oceny ustawienia kó∏ urzàdzeniami najaz-
dowymi. Kryteria oceny organoleptycznej nadwozia oraz elementów ramy wymagajàcych szczególnej
kontroli. Kryteria oceny prawid∏owoÊci i stanu technicznego elementów wyposa˝enia podwozia i nadwo-
zia pojazdu (np. zbiornik paliwa, przewody) oraz urzàdzeƒ sprz´gowo-zaczepowych. Wymagania i kryte-
ria oceny prawid∏owoÊci i stanu technicznego zderzaków oraz elementów zabezpieczajàcych przed wje-
chaniem pod samochód.

g) do lp. 7

Wymagania techniczne dla poszczególnych uk∏adów hamulcowych, w jakie powinien byç wyposa˝ony po-
jazd: roboczy, awaryjny, postojowy. Metody oraz wyposa˝enie kontrolno-pomiarowe do oceny skuteczno-
Êci dzia∏ania hamulców. Technologia oceny skutecznoÊci i równomiernoÊci dzia∏ania hamulców na urzà-
dzeniach rolkowych lub p∏ytowych. Podstawowe zasady oceny pneumatycznych uk∏adów hamulcowych.
Zasady badania skutecznoÊci hamowania za pomocà opóênieniomierza.

h) do lp. 8

Ocena prawid∏owoÊci rodzaju, rozmieszczenia i dzia∏ania Êwiate∏ zewn´trznych oÊwietleniowych pojaz-
dów samochodowych. Metody kontroli prawid∏owoÊci dzia∏ania Êwiate∏ mijania, drogowych, przeciw-
mg∏owych. Zasady dzia∏ania i u˝ywania Êwiate∏ cofania, roboczych, kierunkowych (tzw. szperaczy). Po-
miar ustawienia Êwiate∏ oraz Êwiat∏oÊci Êwiate∏ drogowych. Zasada dzia∏ania korektorów Êwiate∏ mijania.

i)  do lp. 9

Kontrola i ocena techniczna Êwiate∏ sygnalizacyjnych oraz Êwiate∏ pojazdów uprzywilejowanych, taksó-
wek. Ocena kompletnoÊci i prawid∏owoÊci dzia∏ania osprz´tu elektrycznego pojazdu, w szczególnoÊci aku-
mulatora, przewodów, wycieraczek, sygna∏u dêwi´kowego, lampek kontrolnych, z∏àcza elektrycznego
przyczepy.

j)  do lp. 10

Obowiàzujàce przepisy, metody i wyposa˝enie do kontroli emisji spalin silników z zap∏onem iskrowym
i samoczynnym. Metoda, technologia kontroli i wyposa˝enie do pomiaru poziomu ha∏asu zewn´trznego
pojazdu.

k) do lp. 11

Omówienie dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów przeznaczonych do zarobkowego prze-
wozu osób i ich baga˝u lub ∏adunków. Omówienie dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów



Dziennik Ustaw Nr 208 — 13250 — Poz. 1769

uprzywilejowanych oraz pojazdów przystosowanych do nauki jazdy i do przeprowadzania egzaminu paƒ-
stwowego.

l) do lp. 12 

Omówienie wymagaƒ technicznych dla pojazdów zabytkowych i zasad sprawdzania pojazdów zabytko-
wych co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi.

m) do lp. 13

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych wynikami prac kontrolnych — dodatkowy komisyjny
egzamin ustny i praktyczny.

n) do lp. 14

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych b∏´dów pope∏nianych w czasie kontroli. 

Cz´Êç II — Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna pr´d-
koÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie s∏uchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny autobusu, którego do-
puszczalna pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

2) Wymagane efekty szkolenia
Absolwent szkolenia powinien posiadaç:
a) umiej´tnoÊç samodzielnego wyciàgania wniosków z przeprowadzonych badaƒ i ogl´dzin i wydawania na

ich podstawie ocen o stanie technicznym autobusu w zakresie mo˝liwoÊci dopuszczania ich do ruchu na
drogach publicznych z dopuszczalnà pr´dkoÊcià 100 km/h,

b) umiej´tnoÊç wype∏nienia i prowadzenia dokumentacji obowiàzujàcej przy tego rodzaju badaniach tech-
nicznych autobusów.

3) Plan nauczania

Lp. TreÊç tematu

Liczba godzin lekcyjnych

teore-
tycznych

semina-
rium teo-
retyczno-

-prak-
tyczne

prace
kontrol-
ne + eg-
zamin

razem

1 2 3 4 5 6

1 Wyk∏ad wprowadzajàcy w tematyk´ szkolenia i technik´ 
dzia∏ania kursu 1 — — 1

2 Zasady i kryteria oceny dodatkowej uk∏adów hamulcowych,
budowa i zasada dzia∏ania urzàdzenia przeciwblokujàcego 
(ABS) oraz zwalniacza 1 — — 1

3 Budowa i zasada dzia∏ania ogranicznika pr´dkoÊci 1 — — 1

4 Zasady oceny technicznej siedzeƒ 1 — — 1

5 Szczegó∏owa analiza przepisów dotyczàcych zakresu 
i sposobu przeprowadzania badania i sposobu wype∏niania 
specjalnego zaÊwiadczenia 1 1 — 2

6 Egzamin koƒcowy — — 2 2

7 Wyk∏ad podsumowujàcy wyniki szkolenia 1 — — 1

RAZEM 6 1 2 9

4) Wa˝niejsze za∏o˝enia do planu nauczania
a) do lp. 1

Wyk∏ad przewidziany jako element porzàdkowy dla poinformowania s∏uchaczy o sprawach organizacyj-
nych, informacja o sposobie prowadzenia zaj´ç, przekazanie materia∏ów pomocniczych.
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b) do lp. 2

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej uk∏adów hamulcowych. Zasada dzia∏ania urzàdzenia
przeciwblokujàcego (ABS), zwalniacza i mo˝liwoÊç kontroli prawid∏owoÊci ich dzia∏ania w warunkach sta-
cji kontroli pojazdów.

c) do lp. 3

Omówienie szczegó∏ów budowy i zasady dzia∏ania ogranicznika pr´dkoÊci, cel stosowania.
d) do lp. 4

Omówienie wymagaƒ technicznych dla siedzeƒ oraz pasów bezpieczeƒstwa.
e) do lp. 5

KolejnoÊç post´powania podczas ogl´dzin autobusu. Zasady wype∏niania specjalnego zaÊwiadczenia dla
ró˝nych typów autobusów. 

f)  do lp. 6

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych — dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.
g) do lp. 7

Omówienie wyników szkolenia. 

Cz´Êç III — Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów przeznaczo-
nych do przewozu towarów niebezpiecznych

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie s∏uchaczy z aktami prawnymi regulujàcymi wymagania technicz-
ne i wyposa˝enie dla pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadaç:
a) umiej´tnoÊç samodzielnego przeprowadzania okresowych i dodatkowych badaƒ oraz samodzielnego wy-

ciàgania wniosków z przeprowadzonych badaƒ, wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym
pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

b) umiej´tnoÊç wype∏niania i prowadzenia dokumentacji obowiàzujàcej przy badaniach technicznych pojaz-
dów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

3) Plan nauczania

Lp. TreÊç tematu

Liczba godzin lekcyjnych

teore-
tycznych

semina-
rium teo-
retyczno-

-prak-
tyczne

prace
kontrol-
ne + eg-
zamin

razem

1 2 3 4 5 6

1 Wyk∏ad wprowadzajàcy w tematyk´ szkolenia i technik´ 
dzia∏ania kursu 1 — — 1

2 Podstawowe poj´cia i definicje dotyczàce towarów 
niebezpiecznych i pojazdów przeznaczonych do ich 
przewozu. Obowiàzujàce akty prawne 2 — — 2

3 Wymagania wobec pojazdów przeznaczonych do przewozu 
towarów niebezpiecznych, które podlegajà dodatkowym 
badaniom technicznym, pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II 
i EX/III okreÊlonych w postanowieniach umowy europejskiej 
dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w przepisach 
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 2 — — 2

4 Wyposa˝enie dodatkowe wymagane przy poszczególnych 
rodzajach pojazdów 1 — — 1
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1 2 3 4 5 6

5 Oznakowanie pojazdów przewidzianych do przewozu 
towarów niebezpiecznych (tablice, nalepki ostrzegawcze) 1 — — 1

6 Tok post´powania przygotowawczego przed w∏aÊciwym 
badaniem:
kolejnoÊç post´powania, zasady korzystania z aktów 
prawnych 1 1 — 2

7 Proces technologiczny i metody kontroli poszczególnych 
elementów pojazdów z punktu widzenia przystosowania 
pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych — 1 — 1

8 Zasady wype∏niania niezb´dnych dokumentów — 1 — 1

9 åwiczenia praktyczne z zakresu ustalania wymaganego 
zakresu badaƒ i doboru kryteriów oceny dla wszystkich 
typów pojazdów podlegajàcych dodatkowemu badaniu 
technicznemu (pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II i EX/III) — 2 — 2

10 Egzamin koƒcowy pisemny — — 2 2

11 Wyk∏ad podsumowujàcy wyniki szkolenia i analizujàcy 
pope∏nione przez kursantów b∏´dy 1 — — 1

RAZEM 9 5 2 16

4) Wa˝niejsze za∏o˝enia do planu nauczania
a) do lp. 1 

Wyk∏ad przewidziany jako element porzàdkowy dla poinformowania s∏uchaczy o sprawach organizacyj-
nych, informacje o sposobie prowadzenia zaj´ç, przekazanie materia∏ów pomocniczych, informacje o za-
sadach i formie egzaminu koƒcowego.

b) do lp. 2

Omówienie podstawowych poj´ç w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Omówienie aktów
prawnych dotyczàcych przewozu towarów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wymagaƒ
zwiàzanych z konstrukcjà i wyposa˝eniem pojazdów.

c) do lp. 3

Omówienie przyj´tych w przepisach rodzajów pojazdów przewidzianych do przewozu towarów niebez-
piecznych i szczególnych wymagaƒ konstrukcyjnych zwiàzanych z konkretnym przeznaczeniem pojazdu.

d) do lp. 4 

Omówienie dodatkowego wyposa˝enia pojazdu stosowanego przy ró˝nych towarach niebezpiecznych
przewidzianych do przewo˝enia poszczególnymi rodzajami pojazdów.

e) do lp. 5

Omówienie na przyk∏adach ró˝nych rodzajów tablic ostrzegawczych i nalepek oraz napisów wymaganych
na poszczególnych pojazdach. WyjaÊnienie zasad ustalania treÊci kodów cyfrowych stosowanych na ta-
blicach ostrzegawczych i przypadki ich wymagania.

f)  do lp. 6

Omówienie zasad ustalania kolejnoÊci dzia∏ania w typowych przypadkach badania pojazdów zg∏aszanych
przez u˝ytkowników. WyjaÊnienie i uÊciÊlenie zasad ustalania obowiàzujàcego zakresu badania i obowià-
zujàcych wymagaƒ technicznych. Omówienie typowych b∏´dów wyst´pujàcych w praktyce.

g) do lp. 7

Omówienie metody konkretnych badaƒ poszczególnych elementów pojazdu zgodnie z ustalonym
wczeÊniej przewodnikiem technologicznym. Dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat wymagaƒ dla po-
szczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposa˝enia.

h) do lp. 8

Zasady wype∏niania dokumentów pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.
i)  do lp. 9

Przeprowadzenie ze s∏uchaczami wspólnych çwiczeƒ symulowanego badania pojazdów typów FL, OX, AT,
EX/II i EX/III. Wspólne çwiczenie ustalania zakresu badaƒ i kryteriów oceny. Zaj´cia prowadzone powinny
byç w grupach çwiczeniowych 4—7-osobowych.
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j)  do lp. 10

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.
k) do lp. 11

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych b∏´dów pope∏nianych w czasie kontroli. 

Cz´Êç IV — Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów przystoso-
wanych do zasilania gazem

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie s∏uchaczy z kryteriami oceny pojazdów przystosowanych do zasi-
lania gazem p∏ynnym lub ziemnym, technikà dokonywania badaƒ instalacji gazowych, zasadami okreÊlania
ostatecznych wniosków z badania.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadaç:
a) umiej´tnoÊç samodzielnego przeprowadzania badaƒ technicznych instalacji zasilania gazem w pojazdach

z zamontowanà instalacjà przez upowa˝nione firmy oraz wyciàgania wniosków z przeprowadzonych ba-
daƒ i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym tych pojazdów,

b) umiej´tnoÊç wype∏niania i prowadzenia dokumentacji obowiàzujàcej przy badaniach technicznych pojaz-
dów przystosowanych do zasilania gazem.

3) Plan nauczania

Lp. TreÊç tematu

Liczba godzin lekcyjnych

teore-
tycznych

semina-
rium teo-
retyczno-

-prak-
tyczne

prace
kontrol-
ne + eg-
zamin

razem

1 2 3 4 5 6

1 Wyk∏ad wprowadzajàcy w tematyk´ szkolenia i organizacj´
kursu 1 — — 1

2 Podstawowe informacje o paliwie gazowym LPG i CNG:
— w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne,
— w∏aÊciwoÊci silników spalinowych zasilanych gazem 1 — — 1

3 Przepisy BHP oraz ppo˝. przy badaniach urzàdzeƒ zasilanych 
gazem, organizacja stanowiska do kontroli pojazdów 
zasilanych gazem 1 — — 1

4 Szczegó∏owa analiza przepisów dotyczàcych pojazdów 
przystosowanych do zasilania gazem 2 1 — 3

5 Identyfikacja elementów instalacji gazowej, zadania dozoru 
technicznego, cele homologacji 1 — — 1

6 Budowa i zasada dzia∏ania instalacji gazowej i jej 1 — — 1
elementów:
— g∏ówne zespo∏y,
— zawory,
— pozosta∏y osprz´t

7 Urzàdzenia do badaƒ instalacji gazowej LPG: 1 1 — 2
— budowa,
— zasada dzia∏ania,
— sposób przeprowadzania badaƒ

8 Badanie instalacji gazowej i zasady wype∏niania 
wymaganych dokumentów — 1 — 1

9 Egzamin koƒcowy — — 2 2

10 Wyk∏ad podsumowujàcy wyniki szkolenia i analizujàcy 
pope∏niane przez kursantów b∏´dy 1 — — 1

RAZEM 9 3 2 14
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4) Wa˝niejsze za∏o˝enie do planu nauczaniu
a) do lp. 1

Wyk∏ad ma na celu poinformowanie s∏uchaczy o sprawach organizacyjnych, o sposobie prowadzenia za-
j´ç, przekazywaniu materia∏ów pomocniczych, o zasadach i formie egzaminu koƒcowego.

b) do lp. 2

Omówienie podstawowych w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych gazu p∏ynnego i ziemnego, sposobów
przechowywania, w∏asnoÊci energetycznych, wp∏ywu gazu na inne materia∏y, wp∏ywu paliwa gazowego
na prac´ silników spalinowych z uk∏adem zasilania gaênikowym, wtryskowym sterowanym i niesterowa-
nym sondà lambda, wydzielane spaliny, zasady dystrybucji gazów na terenie kraju.

c) do lp. 3

Szczegó∏owe omówienie zagro˝eƒ po˝arowych oraz problemów bezpieczeƒstwa i higieny pracy zwiàza-
nych z paliwami gazowymi. Zasady post´powania w sytuacjach awaryjnych. Omówienie warunków tech-
nicznych i wyposa˝enia stanowiska do badaƒ instalacji gazowej.

d) do lp. 4

Szczegó∏owa analiza zapisów obowiàzujàcych aktów prawnych z niezb´dnym komentarzem praktycznym.
Powtórzenie, w trakcie zaj´ç praktycznych, przewidzianych w przepisach czynnoÊci kontrolnych, omówie-
nie zasad wspó∏pracy z punktem nape∏niania gazem p∏ynnym przy kontroli urzàdzenia (zaworu) ograni-
czajàcego stopieƒ nape∏nienia.

e) do lp. 5

Omówienie zasad oznakowania zbiorników, reduktorów i pozosta∏ych elementów instalacji. Omówienie
przepisów i obowiàzków dozoru technicznego, w szczególnoÊci w zakresie zbiorników i butli. Podstawo-
we cele i zadania homologacji na przyk∏adzie regulaminu nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych.

f)  do lp. 6

Na przyk∏adzie schematu instalacji gazowej na gaz p∏ynny i ziemny omówienie zasad dzia∏ania zbiorni-
ków, butli, zasad mocowania zbiorników, budowy i zasad dzia∏ania ró˝nych zaworów, zasad monta˝u prze-
wodów, budowy i dzia∏ania reduktorów, mikserów, instalacji elektrycznej uk∏adu zasilania gazem i jej dzia-
∏ania.

g) do lp. 7

Na przyk∏adzie schematu certyfikowanego urzàdzenia do badaƒ oraz pozosta∏ego osprz´tu pomocnicze-
go omówienie zasady dzia∏ania wymaganej aparatury. W trakcie zaj´ç praktycznych wykonanie badaƒ
urzàdzeniem przy czynnym udziale s∏uchaczy.

h) do lp. 8

Omówienie metodyki post´powania w trakcie badania instalacji gazowej. W czasie zaj´ç praktycznych wy-
konanie badania instalacji gazowej przy czynnym udziale kursantów. Zasady uznawania stanu technicz-
nego za niezadowalajàcy.

i)  do lp. 9

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.
j)  do lp.10

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych b∏´dów pope∏nianych w czasie kontroli. 

Cz´Êç V — Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów:

— zwiàzanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà lub
pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie,

— skierowanych na badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´, o ile pojazdy te
wymagajà specjalistycznego badania technicznego, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których
mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

— marki „SAM” co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie s∏uchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny pojazdów zg∏oszonych
do rejestracji, a uszkodzonych w kolizji, wypadku drogowym lub innym, w którym dokonano zmian konstruk-
cyjnych lub wymiany elementów powodujàcych zmian´ danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów mar-
ki „SAM”, co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi, oraz zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà lub
wyprodukowanych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie, post´powaniem w wypadkach wàtpli-
wych oraz zasadami okreÊlenia ostatecznego wniosku z badania technicznego.
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2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadaç:
a) umiej´tnoÊç samodzielnego wyciàgania wniosków z przeprowadzonych badaƒ i pomiarów i wydawania

na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie mo˝liwoÊci dopuszczania do ruchu na
drogach publicznych,

b) umiej´tnoÊç wype∏nienia i prowadzenia dokumentacji obowiàzujàcej przy tego rodzaju badaniach tech-
nicznych pojazdów,

c) umiej´tnoÊç prowadzenia specjalistycznych pomiarów i podejmowania samodzielnych ocen uzasadniajà-
cych wykonanie dodatkowych opinii rzeczoznawców samochodowych lub innej specjalnoÊci, umiej´tnoÊç
odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych z dokumentów innych paƒstw dla
pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà oraz z tabliczki znamionowej.

3) Plan nauczania

Lp. TreÊç tematu

Liczba godzin lekcyjnych

teore-
tycznych

semina-
rium teo-
retyczno-

-prak-
tyczne

prace
kontrol-
ne + eg-
zamin

razem

1 2 3 4 5 6

1 Wyk∏ad wprowadzajàcy w tematyk´ szkolenia i technik´ 
dzia∏ania kursu 1 — — 1

2 Przedmiot i zakres badaƒ dodatkowych, rodzaje badaƒ 1 — — 1

3 Zasady i kryteria oceny dodatkowej uk∏adów hamulcowych 1 1 — 2

4 Zasady i kryteria oceny dodatkowej uk∏adu kierowniczego,
zawieszenia i kó∏ 1 1 — 2

5 Pomiary ustawienia kó∏ i osi, pomiary sprawnoÊci 
amortyzatorów 2 2 — 4

6 Zasady i kryteria oceny dodatkowej stanu technicznego 
nadwozia, ramy — 1 — 1

7 Wype∏nianie dokumentu identyfikacyjnego pojazdu,
podstawowe s∏ownictwo poj´ç technicznych w j´zyku 
angielskim, niemieckim, francuskim — 1 — 1

8 Badanie i zasady wype∏niania opisu zmian pojazdu, 2 1 — 3
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany 
elementów.

Poj´cie dopuszczalnej masy ca∏kowitej, dopuszczalnych 
nacisków osi

9 Cel i zadania opinii rzeczoznawcy, przyk∏ady 1 — — 1

10 Badania pojazdów marki „SAM” 1 — — 1

11 Egzamin koƒcowy — — 2 2

12 Wyk∏ad podsumowujàcy wyniki szkolenia i analizujàcy 
pope∏niane przez kursantów b∏´dy 1 — — 1

RAZEM 11 7 2 20

4) Wa˝niejsze za∏o˝enia planu nauczania
a) do lp. 1

Wyk∏ad przewidziany jako element porzàdkowy dla poinformowania s∏uchaczy o sprawach organizacyj-
nych, informacje o sposobie prowadzenia zaj´ç, przekazanie materia∏ów pomocniczych, informacje o za-
sadach i formie egzaminu koƒcowego.
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b) do lp. 2

Omówienie celu badaƒ pierwszych i dodatkowych, ich przedmiotu i zakresu, rodzajów badaƒ, prawid∏o-
wej kolejnoÊci post´powania, organizacji systemu badaƒ na terenie stacji kontroli pojazdów.

c) do lp. 3

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej uk∏adów hamulcowych. Zasada dzia∏ania korektorów ha-
mulcowych i mo˝liwoÊç kontroli prawid∏owoÊci ich dzia∏ania. Zasady kontroli dodatkowej pneumatycz-
nych uk∏adów hamulcowych.

d) do lp. 4

Metody i kryteria oceny stanu technicznego, mocowania i dzia∏ania uk∏adu kierowniczego i uk∏adu wspo-
magania, zawieszenia, mocowania kó∏ itp.

e) do lp. 5

Omówienie teoretycznych podstaw geometrii kó∏ i osi, zasady prawid∏owego pomiaru geometrii kó∏, zna-
czenie technicznej sprawnoÊci amortyzatorów dla prawid∏owego prowadzenia pojazdu. Praktyczne po-
miary na przyk∏adzie pojazdu samochodowego.

f)  do lp. 6

Przypadki uzasadniajàce ogl´dziny i badania g∏ównych w´z∏ów nadwozia lub ramy. Proste metody pomia-
rów nadwozia i ramy. Technika kontroli prawid∏owoÊci dzia∏ania korektorów Êwiate∏ mijania.

g) do lp. 7

Zasady wype∏niania dokumentu identyfikacyjnego dla ró˝nych rodzajów pojazdów. Przypadki, kiedy do-
kumentu nie wype∏nia si´ w ca∏oÊci.

h) do lp. 8

Zadania badania pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia itd. Prawi-
d∏owy sposób wype∏niania dokumentacji na przyk∏adzie ró˝nych pojazdów.

i)  do lp. 9

Podstawowe zasady techniki samochodowej. Wspó∏praca z rzeczoznawcami ró˝nych specjalnoÊci, przy-
padki uzasadniajàce opini´.

j)  do lp. 10

Podstawowe zasady oceny technicznej pojazdów marki „SAM”. Prawid∏owy sposób wype∏niania doku-
mentacji na przyk∏adzie ró˝nych pojazdów.

k) do lp. 11

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych — dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.
l)  do lp. 12

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych b∏´dów pope∏nianych w czasie kontroli. 

Za∏àcznik nr 2

PROGRAM SZKOLENIA UZUPE¸NIAJÑCEGO

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie s∏uchaczy z bie˝àcymi zmianami przepisów dotyczàcych badaƒ
technicznych, nowymi technologiami badania pojazdów, najnowszymi rozwiàzaniami technicznymi 
w zakresie wyposa˝enia pojazdów w urzàdzenia podwy˝szajàce bezpieczeƒstwo jazdy.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien znaç najnowsze zmiany przepisów w zakresie warunków technicznych, badaƒ
technicznych pojazdów oraz umieç je odpowiednio interpretowaç.
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3) Plan nauczania

Lp. TreÊç tematu

Liczba godzin lekcyjnych

teoretycz-
nych

seminarium
teoretyczno-
-praktyczne

razem

1 2 3 4 5

1 Wyk∏ad wprowadzajàcy w tematyk´ szkolenia i technik´
dzia∏ania kursu 1 — 1

2 Szczegó∏owa analiza najnowszych przepisów dotyczàcych
badaƒ pojazdów: ustawy, rozporzàdzenia 2 1 3

3 Nowe rozwiàzania techniczne w konstrukcji pojazdów, 
podwy˝szajàce bezpieczeƒstwo jazd 2 — 2

4 Szczegó∏owa analiza wybranych przepisów dotyczàcych
zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ 2 — 2

5 Nowe technologie badania stanu technicznego uk∏adów
i zespo∏ów pojazdów majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo
jazdy 2 1 3

6 Omówienie najcz´Êciej pojawiajàcych si´ problemów 
i b∏´dów spotykanych w trakcie przeprowadzania badaƒ 1 — 1

7 Wyk∏ad podsumowujàcy wyniki szkolenia 1 — 1

RAZEM 11 2 13

4) Wa˝niejsze za∏o˝enia do planu nauczania
a) do lp. 1

Wyk∏ad przewidziany jako element porzàdkowy dla poinformowania s∏uchaczy o sprawach
organizacyjnych, informacja o sposobie prowadzenia zaj´ç, przekazanie materia∏ów pomocniczych.

b) do lp. 2

Omówienie bie˝àcych zmian przepisów wydanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
Szczegó∏owa analiza przepisów z praktycznymi przyk∏adami zastosowania w dzia∏alnoÊci stacji kontroli
pojazdów.

c) do lp. 3

Najnowsze konstrukcje podwy˝szajàce bezpieczeƒstwo jazdy zastosowane w aktualnie produkowanych
pojazdach. Mo˝liwe do zastosowania sposoby oceny stanu technicznego.

d) do lp. 4

Szczegó∏owa analiza wybranych zapisów obowiàzujàcych przepisów ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, z którymi uprawnieni diagnoÊci majà najwi´cej trudnoÊci w bie˝àcej dzia∏alnoÊci.

e) do lp. 5

Prezentacja najnowszych osiàgni´ç technicznych w zakresie przeprowadzania diagnostyki
bezpieczeƒstwa jazdy oraz ochrony Êrodowiska. Prezentacja nowych urzàdzeƒ diagnostycznych
przewidzianych jako wyposa˝enie stacji kontroli pojazdów.

f)  do lp. 6

Omówienie najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów zwiàzanych z przeprowadzeniem badaƒ technicznych
pojazdów, b´dàcych wynikiem niew∏aÊciwie stosowanych procedur.

g) do lp. 7

Omówienie wyników szkolenia.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O UKO¡CZENIU SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW W ZAKRESIE
PRZEPROWADZANIA BADA¡ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

..................................................................
(pieczàtka jednostki wyznaczonej przez ministra

w∏aÊciwego do spraw transportu
do przeprowadzania szkolenia)

Z A Â W I A D C Z E N I E Nr .....
o ukoƒczeniu szkolenia dla diagnostów

w zakresie przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów

Pan(i) .................................................................................................................................................................................
urodzony(a) dnia ...................................................... w ...................................................................................................
ukoƒczy∏(a) szkolenie/szkolenie uzupe∏niajàce1)

w zakresie: ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
w okresie od dnia ...................................................................... do dnia ........................................................................
Egzamin z∏o˝y∏(a) z wynikiem ogólnym2) .......................................................................................................................
Szkolenie odby∏o si´ wed∏ug programu szkolenia stanowiàcego za∏àcznik nr ............ 3) do rozporzàdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów
(Dz. U. Nr 208, poz. 1769) — w pe∏nym zakresie/obejmujàcego cz´Êç .................................. 4).

Komisja Egzaminacyjna5): Kierownik szkolenia:
...................................... ...................................
......................................
......................................

Data wystawienia zaÊwiadczenia ...........................

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.
2) Nie dotyczy szkolenia uzupe∏niajàcego.
3) Wpisaç 1 albo 2 odpowiednio do rodzaju szkolenia.
4) Nie dotyczy szkolenia uzupe∏niajàcego.
5) Nie dotyczy szkolenia uzupe∏niajàcego.



Dziennik Ustaw Nr 208 — 13259 — Poz. 1769

Za∏àcznik nr 4

WZÓR UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA BADA¡ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

....................................................
(miejscowoÊç i data)

STAROSTA .................................

UPRAWNIENIE DIAGNOSTY Nr ........

Po stwierdzeniu spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z póên. zm.) uprawniam:

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

...........................................................................................................................................................................................
(numer PESEL)

do wykonywania:1)

1) okresowych badaƒ technicznych pojazdów oraz pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub baga˝owej,
pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu paƒ-
stwowego;

2) badaƒ technicznych autobusu, którego dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wyno-
si 100 km/h (rodzaj badaƒ oznaczony symbolem „a”);

3) badaƒ technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych (rodzaj badaƒ ozna-
czony symbolem „b”);

4) badaƒ technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem (rodzaj badaƒ oznaczony symbolem
„c”);

5) badaƒ technicznych pojazdów:
a) zwiàzanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà

lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie (rodzaj
badaƒ oznaczony symbolem „d”),

b) skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´, o ile wymagajà
specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8
pkt 2 ustawy (rodzaj badaƒ oznaczony symbolem „e”);

c) marki „SAM” co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi (rodzaj badaƒ oznaczony symbolem „ f”).

Pouczenie:

Uprawnienie nie zezwala na wykonywanie badaƒ technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kon-
troli pojazdów posiadajàcej odpowiednie zezwolenie.

........................................
(podpis)

—————
1) Niepotrzebne skreÊliç.


