
  
 

WZÓR WNIOSKU 
O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO 

 

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

Wnioskodawca: 
................................................... 
 (imię i nazwisko) 
................................................................. 
(adres)   
................................................................. 
(numer PESEL*)) 
…………………………………............ 
(tel. kontaktowy, e-mail) 

 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO **)  

egzaminu kwalifikacyjnego □ 
części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu modułu II □ lub III □ 

ponownej części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego  □ 
 
W celu stwierdzenia spełnienia wymagań określonych w 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.) wnoszę o przeprowadzenie egzaminu 
kwalifikacyjnego dla**) : 

□ osoby ubiegającej się o uprawnienie diagnosty  

□ diagnosty uzupełniającego uprawnienia  

do wykonywania ***) : 

1) okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu 
uprzywilejowanego oraz 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. 

 
Zgodnie z komunikatem Dyrektora  Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie wyznaczenia terminu  
i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, zamieszczoną na stronie internetowej Transportowego 
Dozoru Technicznego, zgłaszam udział w egzaminie, który odbędzie się dnia ...................................  
w .....................................................  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).  
 
Jednocześnie wnoszę o doręczanie pism w postaci**) : 
 □ elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń, 
 □ papierowej drogą pocztową.  
 
 

....................................... 
   (podpis wnioskodawcy****)) 

 
 

Komentarz [t1]: Należy wpisać 
właściwą miejscowość oraz datę. 

Komentarz [t2]: Należy uzupełnić 
wszystkie dane. 

Komentarz [t3]: Zaznaczyć w 
przypadku egzaminu z pełnego zakresu lub 
w przypadku egzaminu diagnosty 
uzupełniającego uprawnienia.  

Komentarz [t4]: Zaznaczyć w 
przypadku ponownego egzaminu z 
którejkolwiek części modułu II. 
 

Komentarz [t5]: Zaznaczyć w 
przypadku ponownego egzaminu z modułu 
III (pytanie opisowe). 

Komentarz [t6]: Zaznaczyć w 
przypadku ponownego egzaminu 
praktycznego. 

Komentarz [t7]:  Zaznaczyć właściwe. 

Komentarz [t8]: W przypadku 
ponownego egzaminu z którejkolwiek 
części modułu II, zaznaczyć części 
dotyczące zdawanego egzaminu.  
Diagności uzupełniający swoje uprawnienia 
zaznaczają te części z których będą zdawać 
egzamin. 

Komentarz [t9]: Należy wskazać 
miejsce oraz termin egzaminu. Można  
wskazać tylko miejsce przeprowadzenia 
egzaminu np.: Warszawa. Wówczas 
wniosek będzie rozpatrywany pod kątem 
każdego terminu egzaminu, który będzie 
przeprowadzony w Warszawie 

Komentarz [t10]: Należy wskazać 
sposób doręczania pism.  
Korespondencja drogą elektroniczną 
możliwa jest jedynie za pośrednictwem 
profilu zaufanego ePUAP.  

Komentarz [t11]: Podpis wnioskującej 
osoby. Wniosek niepodpisany jest 
wnioskiem nieważnym. 



________ 
 *)  W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument. 
**)      Właściwe zaznaczyć. 
***)      Wymienia się tylko wnioskowane rodzaje badań. 
****) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


