
Dokumentacja 
przeprowadzonego badania 

technicznego

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 
2009 r., nr 155, poz. 1232)



Wzory zaświadczeń

- § 2 ust. 4 rozporządzenia - Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym 
badaniu technicznym pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

- § 2 ust. 5 - Wzór dokumentu identyfikacyjnego pojazdu (DIP) określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia.

- § 3 ust. 3 - Wzór opisu zmian dokonanych w pojeździe określa 
załącznik nr 5 do rozporządzenia.

- § 3 ust. 4 - Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu 
technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie 
i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, określa załącznik nr 6 do 
rozporządzenia.

- § 4 ust. 1 - Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o 
przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 
przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 
określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.



Rejestr badań technicznych

§ 5 ust. 1. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów prowadzi rejestr 
badań technicznych pojazdów, zwany dalej "rejestrem", z wykorzystaniem 
systemu informatycznego.

§ 5 ust. 2. W rejestrze zamieszcza się dane i informacje o wykonanych 
badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem 
pojazdu do ruchu. Zakres wymaganych danych, zamieszczanych w rejestrze, 
związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, określa załącznik nr 8 do 
rozporządzenia.

§ 5 ust. 3. W rejestrze zamieszcza się również dane dotyczące badań
zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów 
marki "SAM".

§ 5 ust. 4. Dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych 
czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu przechowuje 
się w rejestrze przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dane i 
informacje podlegają archiwizacji na nośniku informatycznym i są
przechowywane przez okres 5 lat.



Rejestr badań technicznych – cd.

§ 5 ust. 5. Dane identyfikacyjne pojazdu zamieszcza się w 
rejestrze, po porównaniu danych zawartych w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu lub odpowiadającym mu dokumencie ze 
stanem faktycznym pojazdu.

§ 5 ust. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności cech 
identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z zapisanymi w 
dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, 
uprawniony diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny.

§ 5 ust. 7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, 
przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu 
rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji wraz 
z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu 
technicznym.



Badanie techniczne i co dalej ? 

§ 6 ust. 1. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest pozytywny, 
uprawniony diagnosta:
1) zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy zamieszcza odpowiedni wpis w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu;
2) dla badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, wystawia 

zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

§ 6 ust. 2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, 
uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania 
technicznego i jeżeli:
1) stwierdzone usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub środowiska, zamieszcza je w zaświadczeniu z badania 
technicznego i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania 
technicznego pojazdu po usunięciu usterek;

2) stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są
niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu 
dokumencie, zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu z badania 
technicznego dokonuje wpisu "zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...", z 
zastrzeżeniem ust. 3. Przepis § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.



Badanie techniczne i co dalej ?  - c.d.

§ 6 ust.  3. W przypadku gdy wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 
81 ust. 3 ustawy, jest negatywny, uprawniony diagnosta, wystawiając 
zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego po stwierdzeniu, że 
usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w 
dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zwraca dowód 
rejestracyjny właścicielowi.

§ 6 ust. 4. W przypadkach określonych w art. 132 ust. 4 ustawy uprawniony 
diagnosta określa w zaświadczeniu z badania technicznego warunki używania 
pojazdu wynikające z negatywnego wyniku badania technicznego, a w 
szczególności określa ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, 
ciągnięcia przyczepy lub jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.

§ 6 ust. 5. Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i 
układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, przeprowadza się w zakresie ich 
usunięcia wyłącznie w stacji kontroli pojazdów, w której te usterki stwierdzono, w 
okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego. W 
innej stacji kontroli pojazdów albo po upływie tego terminu przeprowadza się
badanie okresowe i dodatkowe, jeżeli są one wymagane.



Badanie techniczne i co dalej ?  - c.d.

§ 6 ust. 6. W przypadku badania technicznego pojazdu z zamontowanym 
urządzeniem technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 12 ustawy, uprawniony 
diagnosta w rejestrze zamieszcza informację o dopuszczeniu urządzenia 
technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz 
decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ 
dozoru technicznego.

§ 6 ust. 7. W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu silnikowego, o 
którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu 
badania technicznego zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu 
technicznym wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych 
oraz dokonuje adnotacji o treści "HAK" w prowadzonym rejestrze.

§ 6 ust. 8. W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego 
badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu 
dokumencie, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym 
badaniu technicznym pojazdu.

§ 6 ust. 9. Na wniosek właściciela pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w 
stacji kontroli pojazdów wydaje na podstawie rejestru duplikat zaświadczenia o 
przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.



Badanie techniczne i co dalej ?  - c.d.

§ 7. Jeżeli badanie techniczne przeprowadzone na wniosek właściciela 
pojazdu dotyczy pojazdu wymienionego w art. 132 ust. 5 ustawy 
(Zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego za granicą), 
uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia 
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.



Pieczątki

§ 8 ust. 1. Wpisy w dokumentach, o których mowa w rozporządzeniu, powinny być
potwierdzone odpowiednio pieczątką stacji kontroli pojazdów, datą, podpisem 
uprawnionego diagnosty dokonującego badania technicznego, pieczątką
identyfikacyjną i imienną uprawnionego diagnosty.

§ 8 ust. 2. Wzory pieczątek stacji kontroli pojazdów oraz identyfikacyjnej i 
imiennej uprawnionego diagnosty określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8 ust. 3. Pieczątki, o których mowa w ust. 1, wykonywane są na koszt podmiotu 
prowadzącego stację kontroli pojazdów, na podstawie zaświadczenia o wpisie do 
rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów lub uprawnienia 
diagnosty.

§ 8 ust. 4. Pieczątki oraz rejestr w formie informatycznego nośnika danych 
przekazuje się staroście w przypadku:
1) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów;
2) zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) zmiany podmiotu prowadzącego stację kontroli pojazdów.



Oczywiste omyłki

§ 9. W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w:

1) wystawionym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym 
pojazdu, uprawniony diagnosta prostuje ją w rejestrze oraz wystawia nowe 
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

2) dokonanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym, uprawniony diagnosta
prostuje ją w rejestrze oraz poprzez skreślenie omyłkowego wpisu i podanie 
właściwej informacji w dowodzie rejestracyjnym, która powinna być
opatrzona datą, podpisem uprawnionego diagnosty oraz jego pieczątką
imienną.



Wzór rejestru

ZAŁĄCZNIK Nr 8
ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH ZAMIESZCZANYCH W REJESTRZE, ZWIĄZANYCH Z DOPUSZCZENIEM 

POJAZDÓW DO RUCHU
§ 1 ust. 1. Załącznik określa zakres wymaganych danych zamieszczanych w rejestrze.

§ 1 ust 2. W rejestrze zamieszcza się następujące dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych 
i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu:
1) nadanie kolejnego numeru w rejestrze,
2) data przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,
3) marka/typ/model handlowy pojazdu,
4) numer rejestracyjny pojazdu/seria i numer dowodu rejestracyjnego,
5) numer identyfikacyjny pojazdu lub numer nadwozia/podwozia/ramy,
6) rodzaj pojazdu, rodzaj badania, wykonywane czynności,
7) data pierwszej rejestracji w kraju/za granicą,
8) termin następnego badania technicznego,
9) wynik badania technicznego wraz z podaniem symbolu wyniku badania technicznego*,
10) numer uprawnienia diagnosty,
11) informacje dotyczące uiszczenia opłaty ewidencyjnej (uiszczono/nie uiszczono),
12) rodzaj paliwa**,
13) dodatkowe informacje, np. wyposażenie w hak, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, 
instalację do zasilania gazem,
14) informacje o dokonanej korekcie - z podaniem: daty, numer uprawnienia diagnosty dokonującego 
zmian oraz zakresu tych zmian,
15) warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z pojazdu.



Wzór rejestru – c.d.

3. W przypadku wydawania zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego 
pojazdu, należy ten fakt oznaczyć symbolem "Z" w rubryce rejestru "Seria i numer 
dowodu rejestracyjnego" (numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru).

4. W przypadku pojazdów wyposażonych w instalację do zasilania gazem lub z zainstalowanymi 
urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu, należy podać informację o dopuszczeniu 
urządzenia technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji 
dopuszczającej urządzenie do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.

OBJAŚNIENIA:
* Symbole wyniku badania:
"P" - pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 ustawy,
"N" - pojazd nie spełnia wymagań technicznych art. 66 ustawy oraz w przypadku zatrzymania dowodu

rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) podać cyframi termin ważności zezwolenia na używanie 
pojazdu (np. 07.12.2009),

"X" - nie dotyczy.
** Symbole rodzajów paliwa:
P - benzyna,
D - olej napędowy,
M - mieszanka (paliwo-olej),
LPG - gaz skroplony (propan-butan),
CNG - gaz sprężony ziemny (metan),
999 - inne.



BTP – ZAŚWIADCZENIE STANDARDOWE



BTP – ZAŚWIADCZENIE STANDARDOWE

OBJAŚNIENIA:
* Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru badań

technicznych (załącznik nr 8 do rozporządzenia).

** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia 
się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku 
zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności 
innych niż badanie techniczne pojazdu albo w wyniku przeprowadzenia 
dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje się
zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łącznie z 
badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na 
drugiej stronie zaświadczenia.

*** Dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, data pierwszej rejestracji za 
granicą jest datą pierwszej rejestracji.

**** Dla pojazdu nowego lub zarejestrowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 października 2004 r., data pierwszej 
rejestracji w kraju jest datą pierwszej rejestracji.



BTP – ZAŚWIADCZENIE STANDARDOWE

OBJAŚNIENIA:
***** Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, 

wymiarów, nacisków oraz ich wartości, stwierdzone niezgodności z warunkami 
technicznymi pojazdów, stwierdzone usterki, ograniczenia przy zezwoleniu na 
używanie pojazdu i jego termin, a także: informacje dotyczące wyposażenia 
pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty 
wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji 
wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz zapis informujący o 
braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis.

****** Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności 
innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków 
technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 
81 ust. 11 pkt 7 ustawy, wpisać odpowiednio jeden z punktów wymienionych w 
art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), np.: "art. 86 ust. 4 pkt 1" (jeden).

UWAGA:
Na wzorze zaświadczenia dopuszcza się stosowanie w tle znaków firmowych 

podmiotu prowadzącego stację kontroli pojazdów z zastrzeżeniem, że barwa 
znaków i miejsce umieszczenia znaków nie pogorszy czytelności zaświadczenia.



DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY POJAZDU - DIP



OPIS ZMIAN DOKONANYCH W POJEŹDZIE



BUS 100



ADR



ADR

OBJAŚNIENIA:
1) Kategoria pojazdu przyjęta na potrzeby homologacji (odpowiednio N1, N2, lub N3 dla pojazdów samochodowych i 

O1, O2, O3, lub O4 dla przyczep i naczep).
2) Wykreślić, jeżeli nie dotyczy badanego pojazdu.

Odpowiednio do wyniku badania uprawniony diagnosta stwierdza w zaświadczeniu, że pojazd odpowiada warunkom 
technicznym podanym w załączniku B do umowy ADR dla określonych w tym załączniku następujących typów 
pojazdów:

1) "FL" - oznaczającego:
a) pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C (z 

wyjątkiem UN 1202 paliwa do silników Diesla zgodnego z normą EN 590:2004, oleju gazowego i oleju 
opałowego (lekkiego) o temperaturze zapłonu określonej w normie EN 590:2004) w cysternach stałych lub 
odejmowalnych o pojemności przekraczającej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych o 
pojemności całkowitej przekraczającej 3 m3; lub

b) pojazd przeznaczony do przewozu gazów palnych w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o 
pojemności przekraczającej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub 
wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności całkowitej przekraczającej 3 m3; lub

c) pojazd-baterię przeznaczony do przewozu gazów palnych o pojemności całkowitej przekraczającej 3 m3;

2) "OX" - oznaczającego pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru stabilizowanego lub nadtlenku 
wodoru stabilizowanego w roztworze wodnym, o zawartości nadtlenku wodoru przekraczającego 60 % (klasa 5.1 
według umowy ADR, numer UN 2015), w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności 
przekraczającej 1 m3, albo w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych, o pojemności całkowitej 
przekraczającej 3 m3;



ADR

OBJAŚNIENIA:
3) "AT" - oznaczającego:
a) pojazd inny niż pojazd EX/III, "FL" lub "OX", przeznaczony do przewozu 

towarów niebezpiecznych w cysternach stałych, cysternach odejmowalnych o 
pojemności przekraczającej 1 m3, lub w kontenerach-cysternach, cysternach 
przenośnych lub wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o 
pojemności całkowitej przekraczającej 3 m3; lub

b) pojazd-baterię, inny niż pojazd FL, o pojemności całkowitej przekraczającej 
1 m3;

4) "EX/II" - oznaczającego pojazd przeznaczony do przewozu materiałów i 
przedmiotów wybuchowych (klasy 1);

5) "EX/III" - oznaczającego pojazd inny niż pojazd "EX/II", przeznaczony do 
przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1); albo stwierdza, 
że nie spełnia tych wymagań dla żadnego z wymienionych typów pojazdów;

6) "MEMU" - oznaczającego jednostkę wytwarzającą lub pojazd z 
zamontowaną jednostką służącą do wytwarzania i elaborowania materiałów 
wybuchowych otrzymywanych z towarów niebezpiecznych, które nie są
materiałami wybuchowymi. Jednostka taka składa się z cystern, kontenerów 
do przewozu luzem, aparatury do wytwarzania, pomp, oraz związanego z 
nimi wyposażenia.



ADR

OBJAŚNIENIA:
3) Odpowiednio do wyniku badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta podaje dodatkowo w 

zaświadczeniu następujące informacje:

1) numer, datę wydania i datę ważności protokołu Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), 
stwierdzającego, że cysterna (y) lub elementy pojazdu-baterii/MEMU odpowiadają warunkom 
technicznym podanym w załączniku B do umowy ADR - w przypadku określonych w tym załączniku 
cystern lub elementów pojazdu-baterii;

2) dopuszczalną masę całkowitą jednostki transportowej, dla której wystarczająca jest skuteczność
zwalniacza - w przypadku pojazdów samochodowych typu: "FL", "OX", "AT", "EX/III", "MEMU", dla 
których zwalniacz jest wymagany na podstawie przepisów załącznika B do umowy ADR;

3) stwierdzenie, że instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym odpowiada dodatkowym warunkom 
technicznym określonym w załączniku B do umowy ADR dla materiałów wybuchowych klasy pierwszej, 
grupy zgodności J według umowy ADR - w przypadku pojazdów "EX/II" i "EX/III" przeznaczonych do 
przewozu tych materiałów, oraz 

4) numer, datę wydania i nazwę upoważnionej jednostki badawczej z wyciągu ze świadectwa homologacji 
wystawionego przez producenta lub importera pojazdu na podstawie Regulaminu EKG ONZ Nr 105 - w 
przypadku gdy dla typu pojazdu podstawowego badanego pojazdu wydano takie świadectwo 
homologacji i przedstawiono je przed rozpoczęciem badania technicznego pojazdu.

4) Dla pojazdu-cysterny lub pojazdu-baterii lub pojazdu MEMU podkreślić właściwą nazwę. W pozostałych 
przypadkach skreślić całe zdanie.

5) W przypadku pojazdów samochodowych, dla których wymagany jest zwalniacz, wpisać właściwą
wartość. W pozostałych przypadkach skreślić całe zdanie.

6) W przypadku pojazdu "EX/II" lub "EX/III" właściwe podkreślić. W pozostałych przypadkach skreślić całe 
zdanie.

7) W przypadku gdy nie przedstawiono wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, wykreślić całe 
zdanie.



Marcin Barankiewicz

Dyrektor Biura
PISKP

Dziękuję za uwagę


