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Agnieszka REMBKOWSKA 

DLACZEGO TAK TRUDNO ZDAĆ EGZAMIN PAŃSTWOWY I ZOSTAĆ  

DIAGNOSTĄ SAMOCHODOWYM? 

 

Niniejszy artkuł przybliża kwestie związane z egzaminowaniem kandydatów na diagnostów wykonujących badania tech-

niczne pojazdów. 

Autorka wskazuje istotne zmiany, jakie wprowadziła do polskiego prawodawstwa nowelizacja ustawy o ułatwieniu dostępu 

do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie w dniu 10 sierpnia 2014 roku. Artykuł porusza 

kwestie związane z trudnościami, na które napotykają osoby przystępujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na 

diagnostów. Autorka ujawnia jednocześnie czynniki, które mogą mieć na to istotny wpływ. 

 

WSTĘP 

Od lat trwają spory związane z trudnym procesem, który  
towarzyszy osobom ubiegającym się o uzyskanie uprawnienia 
diagnosty samochodowego. Taki stan rzeczy jest uzależniony od 
kilku czynników. Warto aby osoby ubiegające się o wykonywanie 
tego zawodu  mogły w istocie same przyczynić się do sukcesu  
i zdać egzamin za pierwszym razem.  

1. JAKIE ZMIANY WPROWADZIŁA NOWA USTAWA? 

W ostatnim czasie bardzo dynamicznie zmieniają się przepisy 
regulujące kwestie związane z diagnostami wykonującymi badania 
techniczne pojazdów. Ostatnia nowelizacja ustawy - o ułatwieniu 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która 
weszła w życie w dniu 10 sierpnia 2014 roku, (Dz.U. z 2014 r. poz. 
768)1, wprowadziła kilka istotnych zmian w ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Według starych 
przepisów, oraz aktu wykonawczego do ustawy tj. Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246, poz. 
2469 z późn. zm.)2, Starosta wydawał uprawnienia do wykonywania 
badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o ich wydanie 
posiadała wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła 
wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin 
kwalifikacyjny, który przeprowadza Komisja powołana przez Dyrek-
tora Transportowego Dozoru Technicznego.3 Zgodnie z rozporzą-
dzeniem, uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojaz-
dów mogła uzyskać osoba, która: 
– posiadała wykształcenie wyższe techniczne o specjalności 

samochodowej i udokumentowane (świadectwem pracy) 2 lata 
praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów;  
zgodnie z nową ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), wystarczy sześć miesięcy  
udokumentowanej praktyki  

– posiadała średnie wykształcenie techniczne o specjalności 
samochodowej i udokumentowane (świadectwem pracy) 4 lata 

                                                 
1 (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) 
2 (Dz.U. Nr 246, poz. 2469 z późn. zm.) 
3 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)  

praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów lub posiadała wyższe wykształcenie tech-
niczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowa-
ne 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie 
(warsztacie) naprawy pojazdów; 
 zgodnie z nową ustawą – Prawo o ruchu drogowym, w obu powyższych  
 przypadkach wystarczy jeden rok udokumentowanej praktyki 

– posiadała średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej 
niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji ob-
sługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów. 
zgodnie z nową ustawą – Prawo o ruchu drogowym, wystarczą dwa lata udo-
kumentowanej praktyki.  

 
Wartą uwagi kwestią jest fakt, że zgodnie z nowelą – do okresu 

praktyki wlicza się również praktykę objętą programem studiów pod 
warunkiem, że odbywana jest na podstawie umowy między uczelnią 
a stacją kontroli pojazdów lub innym podmiotem zajmującym się 
diagnostyką samochodową.4 Stare przepisy niestety nie precyzowa-
ły tej kwestii, co budziło wiele wątpliwości nie tylko samych zainte-
resowanych, ale również organów je stosujących. Wątpliwości 
rozwiał dopiero Wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2007-
09-25 (III SA/Kr 408/07), stanowiskiem którego: „Do okresu praktyki, 
o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 
listopada 2004 r., w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku 
do diagnostów, nie można wliczać okresu praktyki szkolnej odbytej 
w ramach Technikum Samochodowego, którego ukończenie umoż-
liwiło uzyskanie średniego wykształcenia technicznego” (WSAIII 
SA/Kr 408/07).5 Niestety powyższe orzeczenie Sądu, choć precy-
zowało przepis – często ograniczało wielu osobom dostęp do zawo-
du. Ta sytuacja spowodowała bowiem, iż praktyka zawodowa mogła 
być uznawana dopiero po uzyskaniu tytułu zawodowego (technika 
lub inżyniera). 

                                                 
4 Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (dostęp z dnia  23.02.2016 r.) 
5 Wyrok SA  (III SA/Kr 408/07) 
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2. CZY OSOBY, KTÓRE ODBYŁY STUDIA 
PODYPLOMOWE NA KIERUNKU STUDIÓW W 
OBSZARZE NAUK TECHNICZNYCH OBEJMUJĄCYM 
WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE 
DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ SĄ ZWOLNIONE 
ZE SZKOLEŃ DLA DOAGNOSTÓW? 

Bardzo istotną zmianą jest umożliwienie odstąpienia od odby-
wania szkoleń przygotowujących do zawodu diagnosty osobom, 
które ukończyły studia wyższe na kierunku studiów w obszarze 
nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie 
diagnostyki samochodowej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
powyższa możliwość nie dotyczy osób, które ukończyły studia 
podyplomowe. Stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 24 lipca 2014 roku (II GSK 483/12) „ukończenie studiów 
podyplomowych nie stanowi okoliczności wskazującej na fakt po-
siadania wyższego wykształcenia technicznego, ponieważ studia 
podyplomowe stanowią inną, niż studia wyższe, i studia doktoranc-
kie, formę kształcenia, przeznaczoną dla osób legitymujących się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych (NSA (II GSK 483/12)”.6 
Trudno się z powyższym stanowiskiem nie zgodzić, albowiem art. 2 
ust. 1 pkt 5 i pkt 11  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym zawiera jednoznaczne definicje studiów wyższych i 
studiów podyplomowych.7 

3. DLACZEGO TAK TRUDNIO ZDAĆ EGZAMIN W TDT? 

Choć ustawodawca poczynił duży ukłon w kierunku osób ubie-
gających się o uzyskanie uprawnienia diagnosty, skracając wyma-
gany okres praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień, 
zwalniając jednocześnie z konieczności odbywania szkoleń osoby, 
które ukończyły studia wyższe na kierunku studiów w obszarze 
kompetencji nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności 
dotyczące diagnostyki samochodowej, to wciąż nie uregulował 
kwestii najważniejszej, bo związanej ze szkoleniem przyszłych 
diagnostów i diagnostów uzupełniających uprawnienia, a przecież 
od tego poniekąd zależy nie tylko zdanie z wynikiem pozytywnym 
egzaminu przed Komisją powołaną przez Dyrektora Transportowe-
go Dozoru Technicznego, ale przede wszystkim jakość wykonywa-
nych usług związanych z badaniami technicznymi pojazdów.  

 
Zawód diagnosty samochodowego jest zawodem regulowanym 

przepisami prawa. Definicję zawodu regulowanego wprowadził 
Parlament Europejski. Zgodnie z tą definicją: 

„do zawodów regulowanych zaliczamy działalność zawodową 
lub zespół działalności zawodowych, których podjęcie i wyko-
nywanie wymaga bezpośrednio bądź pośrednio, posiadania 
specjalnych kwalifikacji zawodowych.8  
Celem wprowadzenia takich wymagań przez administrację 

państwową nie jest zamknięcie dostępu do zawodu, lecz zapewnie-
nie, aby ważne dla społeczeństwa lub wymagające specjalistycznej 
wiedzy usługi były wykonywane przez osoby wykwalifikowane.9 
Powyższy zapis nie pozostawia wątpliwości co do powagi zawodu 
jakim jest zawód diagnosty wykonującego badania techniczne 
pojazdów, który pośrednio wpływa przecież na bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym, którego bądź co bądź wszyscy jesteśmy uczestni-
kami. Z danych przedstawionych przez Transportowy Dozór Tech-
niczny podczas konferencji pt. Stacje Kontroli Pojazdów – 2012, 
organizowanej przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów wynika, 

                                                 
6 Wyrok NSA 24 (II GSK 483/12) 
7 (Dz.U. z 2012, poz. 572 t.j.) 
8 Dyrektywa 2005/36/WE 
9 Autor: Witryna oficyny Doza (dostęp z dnia 29 lutego 2016 r.) 

że: „gwałtownie spada liczba osób zaliczających egzamin dla dia-
gnostów. O ile w 2005 r. ten odsetek wynosił 41%, to już w 2011 
roku osiągnął zaledwie 17% przy ponad 5 tys. osób przystępujących 
do egzaminu. Zdaniem pracowników TDT winę za to ponosi niska 
jakość szkoleń przygotowawczych, które stają się zbyt krótkie. Aby 
dobrze przygotować do egzaminu, którego program obejmuje łącz-
nie 116 godzin potrzeba około 3 tygodni (licząc, że dziennie szkole-
nie trwało będzie 8 godzin). Tymczasem są ośrodki, w których 
przeznacza się na to zaledwie 8 dni.” 10 Niestety do dnia dzisiejsze-
go sytuacja nie uległa wcale poprawie. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listo-
pada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836)11, program szkolenia dla 
diagnostów obejmuje łącznie 116 godzin. W jaki sposób zatem 
udaje się ośrodkom szkolącym przeprowadzić tak obszerne szkole-
nie w zaledwie 8 dni?12 Aby odbyć 116 godzin szkolenia, kursanci 
musieliby uczestniczyć w szkoleniu ponad 14 godzin dziennie, co 
jest raczej mało możliwe. 

 
Zarówno stare jak i nowe przepisy nie regulują niestety kwestii 

związanej ze szkoleniami przyszłych diagnostów samochodowych, 
co wpływa niekorzystnie na statystyki związane ze zdawalnością 
egzaminów dla diagnostów. Trudno się temu jednak dziwić, skoro 
ośrodek szkolący diagnostów może otworzyć w zasadzie każdy 
pełnoletni obywatel. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. 
Wystarczy, że zarejestrujemy działalność gospodarczą, wynajmie-
my salę, zakupimy kilka stołów i krzeseł, a następnie zatrudnimy na 
umowę zlecenie kogoś kto „mniej więcej” wie jak zredagować pro-
gram szkolenia dla diagnostów zawarty w rozporządzeniu. Ostatnim 
etapem jest wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie 
szkolenia. To łatwy i opłacalny biznes, bo koszt pełnego szkolenia 
wacha się od 1.000zł. nawet do 3.000zł. 

4. JAK ZNALEŹĆ DOBRY OŚRODEK SZKOLĄCY? 

Zawód diagnosty samochodowego, jak już wspomniane było 
wyżej, jest zawodem regulowanym przepisami prawa, co wyróżnia 
go spośród innych zawodów. Serwis Pracy Careego wskazał w 
2014 roku, iż status społeczny diagnosty samochodowego „jest 
wysoki, w branży diagnosta uznawany jest natomiast za profesjona-
listę o ogromnej wiedzy i umiejętnościach praktycznych”.13 Z rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 
r. (Dz.U. 2014, poz. 1145), w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania do-
wiadujemy się, że zawód diagnosty samochodowego stoi nawet 
przed doradcą finansowym na 187 miejscu (na 2805 zawodów).14 
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów oraz diagnostów uzupeł-
niających uprawnienia nie mogą być zatem łatwe, bo zawód ten nie 
jest dla wszystkich. Jest dla „profesjonalistów”. Ci, którzy mieli 
okazję stanąć oko w oko z pytaniami egzaminacyjnymi wiedzą, że 
nie należą one do najłatwiejszych. Na różnych forach internetowych 
kandydaci skarżą się na pracowników Transportowego Dozoru 
Technicznego wskazując, że przygotowywane przez nich pytania 
egzaminacyjne są zbyt trudne i nijak mają się do programu odby-
tych przez nich szkoleń. Z przykrością stwierdzić należy, że dużo w 
tym racji, ponieważ jakość szkoleń w wielu przypadkach jest fatalna. 
Należy pamiętać, że pytania egzaminacyjne są przygotowywane 
przez wykwalifikowanych pracowników Transportowego Dozoru 
Technicznego wyłącznie na bazie programu, który każdy przyszły 

                                                 
10 Autor: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 
11 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1836) 
12 Autor: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 
13 Autor: Natalia, współpracownik serwisu careego 
14 (Dz.U.2014 poz. 1145 ) 
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diagnosta winien przerobić na szkoleniu dla diagnostów. Warto 
zatem przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego poszu-
kać właściwego ośrodka szkolącego, który poświęci odpowiednią 
ilość czasu na szkolenie. Warto również zdobyć informację w 
przedmiocie osób, które takie szkolenia prowadzą, bo może się 
okazać, że są to osoby absolutnie do tego nieprzygotowane. Ośro-
dek jest zobowiązany udzielić kandydatowi informacji co do kwalifi-
kacji zawodowych osoby prowadzącej szkolenie. W wielu przypad-
kach są to osoby wykonujące na co dzień zawód nauczyciela, a 
nawet wykładowcy akademickiego. Są jednak i mniej optymistyczne 
przypadki. Z tego właśnie powodu, przed przystąpieniem do egza-
minu kwalifikacyjnego dla diagnostów należy zadbać o jakość szko-
leń, bo nieprzypadkowo jedni kandydaci zdają egzamin kwalifikacyj-
ny za pierwszym razem, podczas gdy inni nie są w stanie zaliczyć 
żadnej z pięciu części testów.  

PODSUMOWANIE 

Zawód diagnosty samochodowego jest zawodem regulowanym 
przepisami prawa. To wiąże się z szeregiem wymogów, które stawia 
przed przyszłymi diagnostami polskie prawo. Nie oznacza to jednak, 
że jest to droga nie do pokonania. Kluczowym czynnikiem w przed-
miotowej sprawie (oprócz odpowiedniego wykształcenia i praktyki 
zawodowej) jest prawidłowe przygotowanie się do egzaminu pań-
stwowego. Polega ono na odbyciu właściwego szkolenia, które ma 
decydujący wpływ na statystyki związane ze zdawalnością egzami-
nów. 

Szkolenie, to nie tylko dokument  potwierdzający jego odbycie. 
To przede wszystkim wiedza,  jaką osoby prowadzące przedmioto-
we szkolenie powinny przekazać przyszłym diagnostom. Z tym 
mamy w Polsce ciągle poważny problem, ponieważ przepisy nie 
regulują kwestii związanej z ośrodkami szkolącymi, przez co działa-
ją one bez żadnej kontroli Państwa. W konsekwencji poziom szko-
leń pozostawia nie rzadko dużo do życzenia, a sami kandydaci na 
diagnostów, lub osoby uzupełniające swoje uprawnienia borykają 
się ze zdaniem egzaminu. 
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Why is it so difficult to pass a state examination 
and to become a car diagnostician? 

This article introduces issues related to the examination 

of candidates for diagnosticians performing technical inspec-

tions of vehicles. 

The author indicates the significant changes introduced 

to the Polish legislation by the amendment to the Act on facil-

itation of the access to perform certain regulated professions, 

which entered into force on August 10th, 2014.  

The article raises issues related to the difficulties faced 

by the persons taking the qualification examination for the 

candidates for diagnosticians. The Author also reveals the 

factors, that may have a significant impact on it.  
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