
 

 

1. INFORMACJE O ZAKRESIE CERTYFIKACJI 

Opracowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności 

– Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”, program certyfikacji 

skierowany jest do specjalistów ds. diagnostyki samochodowej w stacjach kontroli 

pojazdów. ubiegających się o certyfikację, posiadających wymagane programem kwalifikacje 

w oraz potwierdzone egzaminem kompetencje. Program dotyczy takŜe posiadaczy certyfikatu 

specjalista ds. diagnostyki samochodowej w stacjach kontroli pojazdów oraz wnioskujących 

o ponowną certyfikację.  

2.  ZASADY CERTYFIKACJI 

Osoby chcące uzyskać certyfikat specjalisty ds. diagnostyki samochodowej w stacjach 

kontroli pojazdów powinny: 

• Zgłosić się do PCO lub przejrzeć stronę internetową ITS, gdzie uzyskają informacje  

dotyczące zakresu certyfikacji, ogólny opis procesu certyfikacji oraz o dokumentach 

wymaganych przy składaniu wniosku, opłatach i wzajemnych zobowiązaniach stron; 

• ZłoŜyć wypełniony i podpisany wniosek o certyfikację w Jednostce wraz z kopią 

wymaganych dokumentów; 

• Wnieść opłatę w wysokości określonej w aktualnym cenniku opłat;  

• Odbyć co najmniej dwa szkolenia przewidziane w obowiązującym programie certyfikacji;  

• Przystąpić do egzaminu;  

• Podpisać umowę o wydanie i nadzór nad certyfikacją. 

Jednostka certyfikująca nie prowadzi szkoleń.  

3.  WNIOSKOWANIE 

Proces certyfikacji rozpoczyna się poprzez złoŜenie przez wnioskującego wypełnionego 

i podpisanego wniosku o certyfikację na formularzu nr ZCP/PS-01/F1.  

Do wniosku naleŜy dołączyć: 

• dyplom ukończenia szkoły potwierdzający posiadanie wykształcenia technicznego 

wyŜszego lub średniego technicznego o specjalności samochodowej z maturą; 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające, Ŝe zostało ono przeprowadzone 

zgodnie z ramowym programem szkoleń określonym w programie certyfikacji 



 

zatwierdzonym przez Radę Zarządzającą;  

• dokument potwierdzający posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na 

stacji kontroli pojazdów (dla osoby z wyŜszym wykształceniem technicznym) lub 5-

letniej praktyki zawodowej na stacji kontroli pojazdów (dla osoby ze średnim 

wykształceniem technicznym); 

• świadectwo kompetencji diagnosty; 

• dwa egzemplarze podpisanej umowy o wydanie i nadzór nad certyfikacją; 

• zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności; 

• kopię dowodu wniesienia opłaty.  

4. KWALIFIKACJE 

 

Wnioskujący powinien spełniać następujące wymagania: 

• posiadać wykształcenie wyŜsze techniczne lub średnie techniczne o specjalności 

samochodowej z maturą;  

• posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na stacji kontroli pojazdów (dla 

osoby z wyŜszym wykształceniem), 5-letnią praktykę zawodową na stacji kontroli 

pojazdów (dla osoby ze średnim wykształceniem technicznym); 

• posiadać uprawnienia diagnosty w zakresie przeprowadzania: 

a) okresowych badań technicznych pojazdów; 

b) dodatkowych badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów 

niebezpiecznych; 

c) dodatkowych badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem; 

d) badań technicznych: 

- związanych z pierwszym badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy 

za granicą, 

- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, 

- pojazdów zabytkowych. 

e) badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie 



 

i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; 

• posiadać zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenia uzupełniającego dla 

diagnostów. 

Kandydat nie moŜe być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. 

 

5. KOMPETENCJE  

Sposobem słuŜącym do pomiaru  kompetencji kandydata wnioskującego o certyfikat 

specjalisty ds. diagnostyki samochodowej w stacjach kontroli pojazdów jest egzamin 

teoretyczny w formie testu pisemnego oraz egzamin praktyczny (zaliczenie warsztatów).  


