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Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Badania techniczne polegajà na:

1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom
technicznym okreÊlonym w:

a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym, zwanej dalej „ustawà”, usta-
wie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.3)), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.4)) lub usta-
wie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z póên. zm.5)),

b) rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb´dne-
go wyposa˝enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262,
z póên. zm.6)), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
o warunkach technicznych”,

c) przepisach wydanych na podstawie art. 66
ust. 5a ustawy,

d) rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznacza-
nia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322
oraz z 2009 r. Nr 74, poz. 634),

e) przepisach o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych, je˝eli pojazd jest przystoso-
wany do przewozu tych towarów, 

f) mi´dzynarodowych porozumieniach dotyczà-
cych transportu drogowego, oraz 

2) ocenie prawid∏owoÊci dzia∏ania pojazdu.

1232
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
stosowanych przy tych badaniach

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191,
poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461
i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753,
Nr 97, poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74,
poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 116, poz. 979.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78,
poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619
i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102,
poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824,
z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361
i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316,
Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100,
Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i 1037 i Nr 127,
poz. 1052.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199,
poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180,
poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,
Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254,
poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169,
Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052. 

6) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169,
poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393 oraz z 2009 r. Nr 75, poz. 639.
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§ 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego
obejmuje:

1) identyfikacj´ pojazdu, w tym:

a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz usta-
lenie i porównanie zgodnoÊci faktycznych da-
nych pojazdu z danymi zapisanymi w dowodzie
rejestracyjnym lub odpowiadajàcym mu doku-
mencie, 

b) sprawdzenie prawid∏owoÊci oznaczeƒ i stanu
tablic rejestracyjnych pojazdu; 

2) sprawdzenie dodatkowego wyposa˝enia pojazdu; 

3) sprawdzenie i ocen´ prawid∏owoÊci dzia∏ania po-
szczególnych zespo∏ów i uk∏adów pojazdu,
w szczególnoÊci pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
jazdy i ochrony Êrodowiska, w tym sprawdzenie
i ocen´:

a) stanu technicznego ogumienia,

b) prawid∏owoÊci dzia∏ania, ustawienia i w∏asnoÊci
Êwietlnych Êwiate∏ zewn´trznych, w tym prawi-
d∏owoÊç dzia∏ania urzàdzeƒ sygnalizacyjnych,

c) stanu technicznego, skutecznoÊci i równomier-
noÊci dzia∏ania hamulców,

d) prawid∏owoÊci dzia∏ania uk∏adu kierowniczego,
stanu technicznego jego po∏àczeƒ oraz wielko-
Êci ruchu ja∏owego ko∏a kierownicy, w tym pra-
wid∏owoÊç ustawienia i zamocowania kó∏ jezd-
nych,

e) stanu technicznego zawieszenia, 

f) instalacji elektrycznej,

g) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich
osprz´tu oraz przedmiotów wyposa˝enia,

h) stanu technicznego uk∏adu wydechowego —
w uzasadnionych przypadkach pomiar poziomu
ha∏asu zewn´trznego podczas postoju oraz oce-
n´ stanu technicznego sygna∏u dêwi´kowego, 

i) emisji zanieczyszczeƒ gazowych lub zadymie-
nia spalin;

4) sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojaz-
dów, okreÊlonych w rozporzàdzeniu o warunkach
technicznych.

2. W przypadku pojazdu zabytkowego wykorzysty-
wanego do zarobkowego transportu drogowego wy-
konuje si´ zakres badania technicznego okreÊlony
w pkt 1—10 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,
stosujàc odpowiednio warunki techniczne, na podsta-
wie których pojazd zosta∏ uznany za zabytkowy.

3. Wykaz czynnoÊci kontrolnych oraz metody i kry-
teria oceny stanu technicznego pojazdu podczas prze-
prowadzania okresowego badania technicznego po-
jazdu okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

4. Wzór zaÊwiadczenia o przeprowadzonym bada-
niu technicznym pojazdu okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

5. Wykonujàc okresowe badanie techniczne, o któ-
rym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, uprawniony dia-
gnosta wystawia dokument identyfikacyjny badanego
pojazdu, który stanowi za∏àcznik do zaÊwiadczenia
o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór do-
kumentu identyfikacyjnego pojazdu okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego
pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:

1) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogo-
wego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ˝e
zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu lub narusza wyma-
gania ochrony Êrodowiska — obejmuje sprawdze-
nie i ocen´ spe∏nienia warunków technicznych do-
tyczàcych uk∏adów, w których stwierdzono usterki
wymienione w skierowaniu, w sposób okreÊlony
w pkt 1—10 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia oraz pkt 1.2.1 dzia∏u I za∏àcznika nr 4 do roz-
porzàdzenia;

2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogo-
wego, który uczestniczy∏ w wypadku drogowym,
w którym zosta∏y uszkodzone zasadnicze elemen-
ty noÊne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ra-
my, z zastrze˝eniem pkt 4, lub noszàcego Êlady
uszkodzeƒ albo którego stan techniczny wskazuje
na naruszenie elementów noÊnych konstrukcji po-
jazdu, mogàce stwarzaç zagro˝enie dla bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego — obejmuje spraw-
dzenie i ocen´ spe∏nienia warunków technicznych
dotyczàcych uk∏adów, w których stwierdzono
usterki wymienione w skierowaniu, w sposób
okreÊlony w pkt 1—10 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia oraz w pkt 1 dzia∏u I za∏àcznika
nr 4 do rozporzàdzenia;

3) skierowanego przez starost´ albo na wniosek po-
siadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia
danych niezb´dnych do jego rejestracji — obej-
muje ustalenie danych pojazdu okreÊlonych przez
starost´ w skierowaniu lub przez posiadacza po-
jazdu we wniosku, w sposób okreÊlony w pkt 1
dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia;

4) skierowanego przez starost´ albo na wniosek po-
siadacza pojazdu, je˝eli z dokumentów wymaga-
nych do jego rejestracji wynika, ˝e uczestniczy∏ on
w wypadku drogowym, lub narusza wymagania
ochrony Êrodowiska — obejmuje sprawdzenie
i ocen´ spe∏nienia warunków technicznych doty-
czàcych uk∏adów, w których stwierdzono usterki
wymienione w skierowaniu lub wniosku, w spo-
sób okreÊlony w pkt 1—10 dzia∏u I za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia oraz w pkt 1 dzia∏u I za∏àcznika
nr 4 do rozporzàdzenia. W przypadku pojazdów,
w których stwierdzono wy∏àcznie naruszenie wy-
magaƒ ochrony Êrodowiska, przeprowadza si´ tyl-
ko czynnoÊci okreÊlone w pkt 10 dzia∏u I za∏àczni-
ka nr 1 do rozporzàdzenia;

5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub
wymiany elementów powodujàcych zmian´ da-
nych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrze˝eniem
art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, z wy∏àczeniem mon-
ta˝u instalacji do zasilania gazem — obejmuje
sprawdzenie i ocen´ spe∏nienia warunków tech-
nicznych, w sposób okreÊlony dla okresowego ba-
dania technicznego oraz zakres czynnoÊci okreÊ-
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lonych w pkt 1 i 2 dzia∏u I za∏àcznika nr 4 do rozpo-
rzàdzenia, a tak˝e ustalenie nieznanych lub nowych
danych technicznych pojazdu podczas przeprowa-
dzania badania technicznego w sposób okreÊlony
w dziale II za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia oraz
sporzàdzenie opisu zmian dokonanych w pojeêdzie
zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do rozporzàdzenia;

6) który ma byç u˝ywany jako taksówka osobowa
lub baga˝owa — obejmuje sprawdzenie i ocen´
spe∏nienia dodatkowych warunków technicznych,
w sposób okreÊlony w pkt 1 dzia∏u I za∏àcznika
nr 1 do rozporzàdzenia oraz w pkt 3 dzia∏u I za-
∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia;

7) uprzywilejowanego — obejmuje sprawdzenie
i ocen´ spe∏nienia dodatkowych warunków tech-
nicznych, w sposób okreÊlony w pkt 1 dzia∏u I za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia oraz w pkt 4 dzia-
∏u I za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia;

8) do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egza-
minu paƒstwowego — obejmuje sprawdzenie
i ocen´ spe∏nienia dodatkowych warunków tech-
nicznych, w sposób okreÊlony w pkt 1 dzia∏u I za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia oraz w pkt 5 dzia-
∏u I za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia;

9) odpowiednio przystosowanego lub wyposa˝one-
go zgodnie z przepisami o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych — obejmuje sprawdze-
nie i ocen´ spe∏nienia dodatkowych warunków
technicznych, w sposób okreÊlony w pkt 1 dzia-
∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia oraz w pkt 6
dzia∏u I za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia;

10) w którym zosta∏a dokonana naprawa wynikajàca
ze zdarzenia powodujàcego odpowiedzialnoÊç za-
k∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubez-
pieczenia okreÊlonego w grupach 3 i 10 dzia-
∏u II za∏àcznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z póên. zm.7)) w zakresie elementów
uk∏adu noÊnego, hamulcowego lub kierownicze-
go majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo ruchu
drogowego — obejmuje sprawdzenie i ocen´ sta-
nu technicznego pojazdu oraz spe∏nienia warun-
ków technicznych, w sposób okreÊlony w pkt 1,
5—7 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia
oraz w pkt 1 dzia∏u I za∏àcznika nr 4 do rozporzà-
dzenia, odpowiednio do zakresu naprawy;

11) w którym w czasie badania technicznego stwier-
dzono Êlady uszkodzeƒ lub naruszenie elementów
noÊnych konstrukcji pojazdu, mogàcych stwarzaç
zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
— obejmuje sprawdzenie i ocen´ stanu technicz-
nego pojazdu oraz spe∏nienia warunków technicz-
nych, w sposób okreÊlony w pkt 1 i 7 dzia∏u I za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia oraz w pkt 1 dzia-
∏u I za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia, odpowied-
nio do stwierdzonych usterek;

12) dla którego okreÊlono wymagania techniczne
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug, ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych — obejmuje
sprawdzenie i ocen´ spe∏nienia dodatkowych wa-
runków technicznych, w sposób okreÊlony w pkt 1
dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia oraz
w pkt 7 dzia∏u I za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia;

13) autobusu, którego dopuszczalna pr´dkoÊç na au-
tostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
co do zgodnoÊci z dodatkowymi warunkami tech-
nicznymi — obejmuje sprawdzenie i ocen´ spe∏-
nienia warunków technicznych, w sposób okreÊlo-
ny w pkt 1 i 11.1 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozpo-
rzàdzenia oraz w pkt 8 dzia∏u I za∏àcznika nr 4 do
rozporzàdzenia;

14) dla którego okreÊlono dodatkowe wymagania
techniczne w mi´dzynarodowych porozumieniach
dotyczàcych mi´dzynarodowego transportu dro-
gowego — obejmuje sprawdzenie i ocen´ spe∏nie-
nia dodatkowych warunków technicznych, w spo-
sób okreÊlony w pkt 1 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia oraz w pkt 9 dzia∏u I za∏àcznika
nr 4 do rozporzàdzenia. 

2. Wykaz czynnoÊci kontrolnych oraz metody i kry-
teria oceny stanu technicznego pojazdu podczas prze-
prowadzania dodatkowego badania technicznego po-
jazdu okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Wzór opisu zmian dokonanych w pojeêdzie
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Wzór zaÊwiadczenia o przeprowadzonym bada-
niu technicznym autobusu, którego dopuszczalna
pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wyno-
si 100 km/h, okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Podczas wykonywania dodatkowego bada-
nia technicznego pojazdu, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 9, dla którego Umowa europejska dotyczà-
ca mi´dzynarodowego przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzona w Genewie
dnia 30 wrzeÊnia 1957 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 27
poz. 162), zwana dalej „umowà ADR”, wymaga 
wystawienia Êwiadectwa dopuszczenia pojazdów 
do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
uprawniony diagnosta dokonujàcy badania technicz-
nego wystawia zaÊwiadczenie o przeprowadzonym
dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przezna-
czonego do przewozu niektórych towarów niebez-
piecznych. Wzór oraz sposób wype∏nienia zaÊwiad-
czenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu
technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu
niektórych towarów niebezpiecznych okreÊla za∏àcz-
nik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego
nie wp∏ywa na termin nast´pnego okresowego bada-
nia technicznego, okreÊlonego w dowodzie rejestra-
cyjnym pojazdu. 

3. W przypadku dodatkowego badania techniczne-
go pojazdu po zmianie rodzaju, przeznaczenia lub ma-
sy pojazdu, dla których, zgodnie z ustawà, nast´puje

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341,
Nr 97, poz. 802 i Nr 115, poz. 962.
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zmiana terminu kolejnego okresowego badania tech-
nicznego, uprawniony diagnosta okreÊla termin na-
st´pnego okresowego badania technicznego.

§ 5. 1. Podmiot prowadzàcy stacj´ kontroli pojaz-
dów prowadzi rejestr badaƒ technicznych pojazdów,
zwany dalej „rejestrem”, z wykorzystaniem systemu
informatycznego. 

2. W rejestrze zamieszcza si´ dane i informacje
o wykonanych badaniach technicznych i innych czyn-
noÊciach zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdu do ru-
chu. Zakres wymaganych danych, zamieszczanych
w rejestrze, zwiàzanych z dopuszczeniem pojazdów
do ruchu, okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

3. W rejestrze zamieszcza si´ równie˝ dane doty-
czàce badaƒ zgodnoÊci z warunkami technicznymi po-
jazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM”.

4. Dane i informacje o wykonanych badaniach
technicznych i innych czynnoÊciach zwiàzanych z do-
puszczeniem pojazdu do ruchu przechowuje si´ w re-
jestrze przez okres 12 miesi´cy. Po up∏ywie tego okre-
su dane i informacje podlegajà archiwizacji na noÊni-
ku informatycznym i sà przechowywane przez okres
5 lat.

5. Dane identyfikacyjne pojazdu zamieszcza si´
w rejestrze, po porównaniu danych zawartych w do-
wodzie rejestracyjnym pojazdu lub odpowiadajàcym
mu dokumencie ze stanem faktycznym pojazdu.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci cech
identyfikacyjnych umieszczonych w pojeêdzie z zapi-
sanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadajà-
cym mu dokumencie, uprawniony diagnosta zatrzy-
muje dowód rejestracyjny.

7. Podmiot prowadzàcy stacj´ kontroli pojazdów
niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie trzech
dni, przesy∏a zatrzymany dowód rejestracyjny do or-
ganu rejestrujàcego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce rejestracji wraz z kopià zaÊwiadczenia o przepro-
wadzonym badaniu technicznym.

§ 6. 1. W przypadku gdy wynik badania technicz-
nego jest pozytywny, uprawniony diagnosta:

1) zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy zamieszcza odpo-
wiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

2) dla badania technicznego, o którym mowa
w art. 81 ust. 3 ustawy, wystawia zaÊwiadczenie
o przeprowadzonym badaniu technicznym.

2. W przypadku gdy wynik badania technicznego
jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia za-
Êwiadczenie o negatywnym wyniku badania technicz-
nego i je˝eli:

1) stwierdzone usterki nie stwarzajà bezpoÊredniego
zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego lub
Êrodowiska, zamieszcza je w zaÊwiadczeniu z ba-
dania technicznego i informuje w∏aÊciciela pojaz-
du o koniecznoÊci wykonania badania techniczne-
go pojazdu po usuni´ciu usterek;

2) stwierdzone usterki stwarzajà bezpoÊrednie za-
gro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego lub
Êrodowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu
sà niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyj-
nym lub odpowiadajàcym mu dokumencie, za-
trzymuje dowód rejestracyjny i w zaÊwiadczeniu
z badania technicznego dokonuje wpisu „zatrzy-
mano dowód rejestracyjny nr ...”, z zastrze˝eniem
ust. 3. Przepis § 5 ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.

3. W przypadku gdy wynik badania technicznego,
o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, jest negatyw-
ny, uprawniony diagnosta, wystawiajàc zaÊwiadcze-
nie o negatywnym wyniku badania technicznego po
stwierdzeniu, ˝e usterki stwarzajà bezpoÊrednie za-
gro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego lub Êro-
dowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu sà nie-
zgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub od-
powiadajàcym mu dokumencie, zwraca dowód reje-
stracyjny w∏aÊcicielowi. 

4. W przypadkach okreÊlonych w art. 132 ust. 4
ustawy uprawniony diagnosta okreÊla w zaÊwiadcze-
niu z badania technicznego warunki u˝ywania pojaz-
du wynikajàce z negatywnego wyniku badania tech-
nicznego, a w szczególnoÊci okreÊla ograniczenia
w zakresie przewozu pasa˝erów, ∏adunków, ciàgni´cia
przyczepy lub jazdy w okresie niedostatecznej widocz-
noÊci.

5. Badanie techniczne polegajàce na ponownym
sprawdzeniu zespo∏ów i uk∏adów pojazdu, w których
stwierdzono usterki, przeprowadza si´ w zakresie ich
usuni´cia wy∏àcznie w stacji kontroli pojazdów, w któ-
rej te usterki stwierdzono, w okresie nie d∏u˝szym ni˝
14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego.
W innej stacji kontroli pojazdów albo po up∏ywie tego
terminu przeprowadza si´ badanie okresowe i dodat-
kowe, je˝eli sà one wymagane.

6. W przypadku badania technicznego pojazdu
z zamontowanym urzàdzeniem technicznym, o któ-
rym mowa w art. 81 ust. 12 ustawy, uprawniony dia-
gnosta w rejestrze zamieszcza informacj´ o dopusz-
czeniu urzàdzenia technicznego do eksploatacji, poda-
jàc numer i dat´ wystawienia protoko∏u oraz decyzji
dopuszczajàcej urzàdzenie do eksploatacji wydanej
przez w∏aÊciwy organ dozoru technicznego.

7. W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy
pojazdu silnikowego, o którym mowa w art. 71 ust. 4
ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu bada-
nia technicznego zamieszcza w zaÊwiadczeniu o prze-
prowadzonym badaniu technicznym wpis o spe∏nie-
niu przez pojazd dodatkowych warunków technicz-
nych oraz dokonuje adnotacji o treÊci „HAK” w pro-
wadzonym rejestrze.

8. W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy ter-
minów nast´pnego badania technicznego w dowodzie
rejestracyjnym lub odpowiadajàcym mu dokumencie,
uprawniony diagnosta wystawia zaÊwiadczenie o prze-
prowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

9. Na wniosek w∏aÊciciela pojazdu uprawniony
diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów wy-
daje na podstawie rejestru duplikat zaÊwiadczenia
o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
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§ 7. Je˝eli badanie techniczne przeprowadzone na
wniosek w∏aÊciciela pojazdu dotyczy pojazdu wymie-
nionego w art. 132 ust. 5 ustawy, uprawniony diagno-
sta po wykonaniu badania technicznego wystawia za-
Êwiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicz-
nym pojazdu.

§ 8. 1. Wpisy w dokumentach, o których mowa
w rozporzàdzeniu, powinny byç potwierdzone odpo-
wiednio pieczàtkà stacji kontroli pojazdów, datà, pod-
pisem uprawnionego diagnosty dokonujàcego bada-
nia technicznego, pieczàtkà identyfikacyjnà i imiennà
uprawnionego diagnosty. 

2. Wzory pieczàtek stacji kontroli pojazdów oraz
identyfikacyjnej i imiennej uprawnionego diagnosty
okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

3. Pieczàtki, o których mowa w ust. 1, wykonywa-
ne sà na koszt podmiotu prowadzàcego stacj´ kontro-
li pojazdów, na podstawie zaÊwiadczenia o wpisie do
rejestru przedsi´biorców prowadzàcych stacje kontro-
li pojazdów lub uprawnienia diagnosty. 

4. Pieczàtki oraz rejestr w formie informatycznego
noÊnika danych przekazuje si´ staroÊcie w przypad-
ku:

1) wykreÊlenia przedsi´biorcy z rejestru przedsi´-
biorców prowadzàcych stacje kontroli pojazdów; 

2) zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej;

3) zmiany podmiotu prowadzàcego stacj´ kontroli
pojazdów.

§ 9. W przypadku pope∏nienia oczywistej omy∏ki w:

1) wystawionym zaÊwiadczeniu o przeprowadzonym
badaniu technicznym pojazdu, uprawniony dia-
gnosta prostuje jà w rejestrze oraz wystawia nowe
zaÊwiadczenie o przeprowadzonym badaniu tech-
nicznym pojazdu;

2) dokonanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym,
uprawniony diagnosta prostuje jà w rejestrze oraz
poprzez skreÊlenie omy∏kowego wpisu i podanie
w∏aÊciwej informacji w dowodzie rejestracyjnym,
która powinna byç opatrzona datà, podpisem
uprawnionego diagnosty oraz jego pieczàtkà
imiennà.

§ 10. Pieczàtki wykonane na podstawie dotychcza-
sowych przepisów zachowujà wa˝noÊç.

§ 11. Rejestr mo˝e byç prowadzony na zasadach
okreÊlonych w przepisach dotychczasowych do dnia
31 marca 2010 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
22 wrzeÊnia 2009 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 1 lit. c oraz
pkt 11.5 i 11.6 dzia∏u I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdze-
nia, które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 marca 2010 r. 8)

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz
———————
8) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stoso-
wanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250,
z 2004 r. Nr 249, poz. 2499, z 2005 r. Nr 155, poz. 1303 oraz
z 2009 r. Nr 39, poz. 316 i Nr 97, poz. 809), które zgodnie
z art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy —
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 97, poz. 802) traci moc z dniem 22 wrzeÊnia
2009 r.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR DOKUMENTU IDENTYFIKACYJNEGO POJAZDU
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR OPISU ZMIAN DOKONANYCH W POJEèDZIE
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM AUTOBUSU,
KTÓREGO DOPUSZCZALNA PR¢DKOÂå NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI 100 km/h
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIENIA ZAÂWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM
DODATKOWYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU PRZEZNACZONEGO

DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
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Za∏àcznik nr 8

ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH ZAMIESZCZANYCH W REJESTRZE,
ZWIÑZANYCH Z DOPUSZCZENIEM POJAZDÓW DO RUCHU
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Za∏àcznik nr 9

WZORY
PIECZÑTEK IDENTYFIKACYJNYCH UPRAWNIONEGO DIAGNOSTY 

ORAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW
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