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Projekt z dnia 09.09.2022 r. 

U S TA WA  

z dnia ……………….2022 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 1), 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

284, 568, 695, 1087 i 1517) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w odnośniku nr 1: 

a) uchyla się pkt 11 i 12,  

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:  

„12a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51 

oraz Dz. Urz. UE L 219 z 22.08.2019, str. 25); ”, 

c) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:  

„14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. 

w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw 

lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego (Dz. Urz. UE L 68 z  

2) w art. 2 pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

„39) pojazd zabytkowy – pojazd, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) jest wpisany, na podstawie odrębnych przepisów, do inwentarza muzealiów albo do 

rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

b) ma co najmniej 30 lat, 

c) jego typ nie jest już produkowany, 

d) nie dokonano w nim zasadniczych zmian konstrukcyjnych;”;  

3) w art. 81 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu: 

„14a. W przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego nie wcześniej niż 30 dni przed 

wyznaczonym terminem lub nie później niż 30 dni po wyznaczonym terminie tego badania, termin 

następnego okresowego badania technicznego ustala się, licząc od wyznaczonej daty tego badania.”; 

 

4) po art. 83c dodaje się art. 83d-83g w brzmieniu:  

„Art. 83d. 1. Szkolenia dla kandydatów na diagnostów oraz warsztaty doskonalenia zawodowego 

prowadzi ośrodek szkolenia diagnostów.  

 
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 

kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 22.08.2019, str. 25).  
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2. Szkolenia i warsztaty, o których mowa w ust. 1, są realizowane zgodnie z programem 

i obejmują: 

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń; 

2) część praktyczną w zakresie przeprowadzania badań technicznych oraz wykonywania 

innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego określonych dla 

zakresu działalności stacji kontroli pojazdów. 

3. Część praktyczną przeprowadza się w okręgowej stacji kontroli pojazdów. 

4. Ośrodek szkolenia diagnostów wydaje zaświadczenia o ukończeniu:  

1) szkolenia dla kandydatów na diagnostów,  

2) warsztatów doskonalenia zawodowego 

– pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. 

 

Art. 83e. 1. Ośrodek szkolenia diagnostów może prowadzić przedsiębiorca, który:  

1) posiada warunki lokalowe odpowiednie do zakresu prowadzonych szkoleń oraz 

warsztatów doskonalenia zawodowego, w tym salę wykładową i pomieszczenie biurowe;  

2) dysponuje miejscem do prowadzenia zajęć praktycznych;  

3) posiada zbiory odpowiednich przepisów oraz pomoce i środki dydaktyczne zapewniające 

prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym programem szkolenia lub warsztatów 

doskonalenia zawodowego;  

4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo 

skarbowe – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;  

5) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku, do którego została otwarta likwidacja lub ogłoszono 

upadłość.  

6) zapewnia prowadzenie szkoleń lub warsztatów doskonalenia zawodowego przez: 

a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do 

zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w zakresie zajęć teoretycznych, 

b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia diagnosty 

– w zakresie zajęć praktycznych, 

posiadające udokumentowane uczestnictwo co 2 lata w seminariach przeprowadzanych przez 

Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego albo Dyrektora Transportowego Dozoru 

Technicznego; 

2. Seminaria, o których mowa w ust. 1 pkt 6 Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzają nie rzadziej niż raz na pół roku 

w danym roku kalendarzowym i obejmują one przepisy prawa dotyczące badań technicznych, 

aktualizację wiedzy na temat postępu technicznego i technologicznego w obszarze konstrukcji 

oraz metod badania stanu technicznego pojazdów. 
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3. Uczestnictwo w seminariach, o których mowa w ust. 2, jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo 

w seminariach, stanowi przychód jednostki, która zorganizowała seminarium.  

4. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 500 zł. 

5. Uczestnictwo w seminariach jest potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Dyrektora 

Instytutu Transportu Samochodowego albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

 

Art. 83f. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia diagnostów.  

2. Działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia diagnostów mogą 

prowadzić również jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które spełniają warunki 

określone w art. 83e ust. 1. 

3. Środki publiczne przekazywane na działalność podstawową jednostek, o których mowa w ust. 

2, nie mogą być wykorzystane w związku z prowadzeniem ośrodka szkolenia diagnostów.  

4. Rejestr przedsiębiorców oraz podmiotów, o których mowa w ust 2, prowadzących ośrodki 

szkolenia diagnostów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania 

działalności objętej wpisem.  

5. W przypadku, gdy działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana 

w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy położonych na obszarze różnych powiatów, jest on 

obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.   

6. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów jest 

dokonywany na wniosek przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w ust 2, zawierający 

następujące dane:  

1) firmę przedsiębiorcy albo nazwę jednostki;  

2) siedzibę i adres wykonywania działalności;  

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile przedsiębiorca 

numer taki posiada oraz numer identyfikacyjny REGON – o ile wnioskodawca numer taki 

posiada;  

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli wnioskodawca jest obowiązany posługiwać 

się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników;  

5) adres ośrodka szkolenia diagnostów; 

6) adres stacji kontroli pojazdów wraz z określeniem tytułu prawnego oraz okresu, na jaki 

wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania stacją kontroli pojazdów na potrzeby 

przeprowadzania szkoleń i warsztatów doskonalenia zawodowego. 

7. Wraz z wnioskiem o wpis przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: 
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„Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia diagnostów są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym.”. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera również: 

1) firmę przedsiębiorcy albo nazwę jednostki oraz ich siedzibę i adres wykonywania 

działalności; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo jednostki, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

10. Właściwy starosta po otrzymaniu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

ust. 7: 

1) dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów; 

2) wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia diagnostów. 

11. Właściwy starosta jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia diagnostów w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7. 

12. Jeżeli właściwy starosta nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 10, a od dnia 

wpływu do niego wniosku o wpis upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. 

Nie dotyczy to przypadku, gdy starosta wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis 

nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia 

wniosku o wpis. 

13. Właściwy starosta w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów 

umieszcza i aktualizuje dane, o których mowa w ust. 6. 

14. Właściwy starosta prostuje z urzędu wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia diagnostów zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

15. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia diagnostów jest obowiązany: 
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1) złożyć do właściwego starosty wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów w przypadku zmiany danych, o których mowa w 

ust. 6, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych; 

2) przekazać do właściwego starosty informację o zakończeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów – w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia prowadzenia działalności. 

 

Art. 83g. 1. Nadzór nad przedsiębiorcami i jednostkami prowadzącymi ośrodki szkolenia 

diagnostów sprawuje właściwy starosta. 

2. Starosta przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 2 lata, kontrole okresowe w zakresie: 

1) zgodności z programem oraz właściwej realizacji szkoleń i warsztatów, o których mowa w 

art. 83d ust. 1; 

2) spełniania warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia diagnostów. 

3. Osoby, przeprowadzające kontrolę, o której mowa w ust. 2, nie mogą: 

1) prowadzić działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 

diagnostów lub być zatrudnione w ośrodku szkolenia diagnostów; 

3) prowadzić działalności niedającej się pogodzić z bezstronnością i niezależnością 

wykonywanych czynności kontrolnych; 

4) pozostawać w takim stosunku z przedsiębiorcami i innymi podmiotami prowadzącymi 

ośrodki szkolenia diagnostów, że może to wpływać na rzetelne i bezstronne wykonywanie 

przez nich czynności kontrolnych. 

4. Do kontroli okresowych, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

5. Właściwy starosta wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów, jeżeli przedsiębiorca: 

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83f ust. 7, niezgodne ze stanem faktycznym; 

2) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia diagnostów; 

3) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów w wyznaczonym terminie. 

7. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów jest: 

1) prowadzenie szkoleń lub warsztatów doskonalenia zawodowego niezgodnie 

z programem; 

2) prowadzenie szkoleń lub warsztatów doskonalenia zawodowego niezgodnie z 

warunkami, o których mowa w art. 83e ust. 1 pkt 1–3 i 6; 
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3) wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na diagnostów 

lub zaświadczenia o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego bez odbycia 

przewidzianych w programie zajęć. 

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, właściwy starosta z urzędu wykreśla 

przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów. 

9. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia diagnostów na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 6, może uzyskać ponowny wpis 

do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania tej decyzji. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez 

wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów. Nie dotyczy to 

przypadku, o którym mowa w art. 83f ust. 12. 

11. Właściwy starosta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia diagnostów na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji: 

1) o zgonie przedsiębiorcy; 

2) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy; 

3) o zaprzestaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 83e ust. 1 pkt 4 lub 5. 

 

5)  w art. 84  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się 

o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała 

egzamin kwalifikacyjny. Starosta wydając uprawnienie do wykonywania badań technicznych wydaje 

diagnoście świadectwo kompetencji diagnosty oraz nadaje mu numer ewidencyjny diagnosty.”  

b)  po ust. 2e dodaje się ust. 2f. w brzmieniu: 

„2f. Diagnosta uprawniony do przeprowadzania badań technicznych pojazdów obowiązany jest co dwa 

lata uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego. Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów 

doskonalenia zawodowego diagnosta jest obowiązany przedłożyć do właściwego starosty w terminie 

7 dni od dnia ukończenia warsztatów.”; 

c)  po ust. 4 dodaje się ust 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku nieprzedłożenia Staroście zaświadczenia o ukończeniu warsztatów doskonalenia 

zawodowego, o którym mowa w ust. 2f, Starosta zawiesza diagnoście uprawnienie do wykonywania 

badań technicznych pojazdów do czasu przedłożenia tego zaświadczenia.”; 

6)  w art. 84a: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

uwzględni w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, 

konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów oraz koszty wykonywania badań technicznych.”; 

 

7) po art. 84a dodaje się art. 84b w brzmieniu: 

„Art. 84b. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) program i sposób przeprowadzania szkoleń dla kandydatów na diagnostów oraz 

warsztatów doskonalenia zawodowego; 

2) szczegółowe wymagania w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego 

ośrodków szkolenia diagnostów; 

3) sposób i warunki przeprowadzania seminariów, o których mowa w art. 83e ust. 2; 

4) sposób: 

a) postępowania z dokumentami związanymi z prowadzeniem szkoleń dla kandydatów 

na diagnostów, egzaminów kwalifikacyjnych i warsztatów doskonalenia zawodowego 

oraz wzory stosowanych dokumentów, 

b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia diagnostów; 

5) wzór: 

a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 

diagnostów, 

b) zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia diagnostów, 

c) zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego; 

6) wysokość opłat za: 

a) egzamin kwalifikacyjny, 

b) uczestnictwo w seminariach, o których mowa w art. 83e ust. 2. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu 

uwzględnia: 

1) osiągnięcie właściwego poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania 

badań technicznych; 

2) potrzebę zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych do 

przeprowadzania szkoleń dla kandydatów na diagnostów; 

3) konieczność należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń dla 

kandydatów na diagnostów i warsztatów doskonalenia zawodowego; 

4) konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów; 

5) koszty związane z przeprowadzaniem seminariów, o których mowa w art. 83e ust. 2 oraz 

zasady proporcjonalności opłat; 
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6) posiadanie właściwego poziomu wiedzy dla prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie 

przeprowadzania badań technicznych. 

 

8)  po art. 86a dodaje się art. 86b w brzmieniu: 

„Art. 86b. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy 

do spraw badań technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami 

kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.”; 

Art. 2. 1. Diagności, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają uprawnienia do przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów, są obowiązani do odbycia, w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, pierwszych warsztatów doskonalenia zawodowego. 

2. Zaświadczenie o odbytych warsztatach, o których mowa w ust. 1. diagnosta obowiązany jest 

przedłożyć do właściwego starosty w terminie 7 dni od dnia ukończenia warsztatów.  

3. Zakres tematyczny pierwszych warsztatów doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1, 

uwzględnia nowe elementy programu szkoleń dla kandydatów na diagnostów wymagane zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 84b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

zachowują ważność. 

Art. 3. 1. Do dnia 31 marca 2023 r. wykładowcy prowadzący szkolenia dla kandydatów na diagnostów 

lub warsztaty doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia diagnostów są zwolnieni z obowiązku, o 

którym mowa w art. 83e ust. 2, ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Pierwsze seminaria dla wykładowców, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Instytutu Transportu 

Samochodowego oraz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzają nie później niż do 

dnia 31 marca 2023 r. 

Art. 4. Tworzy się Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw badań technicznych. 

Art. 5. Pojazdy zabytkowe zarejestrowane na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje się za 

spełniające wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 39 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 84a ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 


