
WNIOSEK O WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY

DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

                  ……………………………………
   (miejscowość, data)

................................................................
       (imię i nazwisko lub nazwa właściciela)

................................................................
      (adres właściciela)

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

................................................................
(nr PESEL i nr dowodu osobistego lub REGON)

W N I O S E K

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz.  1260 z  późn.  zm.)  zwracam się  z  prośbą  o wydanie
uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Do wniosku załączam kopie udokumentowanego posiadania*:
a) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udo-

kumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

b) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności sa-
mochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie
(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów 

c) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodo-
wa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warszta-
cie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

d) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności in-
nej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w
zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

e) zaświadczenia  o  ukończeniu  szkolenia  zakończonego  wynikiem  pozytywnym  w
jednostce  wyznaczonej  przez  ministra  właściwego  do  spraw  transportu  w  zakresie
przeprowadzania  wszystkich  rodzajów  badań  technicznych  pojazdów  lub
uzupełniającego do danego rodzaju badań technicznych pojazdów, 

f) zaświadczenie  potwierdzające  zdanie  z  wynikiem  pozytywnym  egzaminu
kwalifikacyjnego przed Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego,

g) dowód uiszczenia opłaty za wydanie uprawnienia diagnosty,

h) w przypadku zmiany w posiadanym uprawnieniu załączam uprawnienie diagnosty
nr …………..

STAROSTA POWIATU

ŁĘCZYCKIEGO



Do wglądu załączam oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Oświadczam świadomy odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233 kk,  iż  załączone
dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie cofnięto mi uprawnienia diagnosty. 

*) właściwe zaznaczyć 

.....................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Wypełnia urząd

Opłata skarbowa w wysokości 48,00 zł na kwit / konto nr............................................................... 

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

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

Uprawnienie diagnosty numer....................................w zakresie.....................................wydano

w dniu........................

...............................................
(data, pieczęć i podpis pracownika)



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
Starosta Powiatu Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu 
poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail:
sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.
Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie ewidencji i nadzór
nad diagnostami.
Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające 
oprogramowanie przetwarzające dane.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od utraty uprawnień.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  a  także  prawo do przenoszenia  danych.  Z
przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)


	W N I O S E K
	Wypełnia urząd

