
 

 

 

 
 

 

 

Szkolenie e-learningowe kandydatów na diagnostów 
samochodowych. 

 

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, stworzyliśmy szkolenie kandydatów na diagnostów 

samochodowych w wersji e-learningowej. Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez 

wykłady z osobą prowadzącą zajęcia. Korzystając z wolnych chwil w domu, mogą Państwo zdobyć 

nowy, przyszłościowy zawód. 

 

Celem szkolenia jest: 

- przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów do egzaminu kwalifikacyjnego  

- przygotowanie kandydatów na diagnostów do prowadzenia badań technicznych pojazdów. 

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania 
diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1836). 

Prelegent:  
 
mgr inż. Krzysztof Cieślak, absolwent Politechniki Radomskiej. Od 2002 roku nieprzerwanie pracuje 
w branży zajmującej się systemem badań technicznych, od 2003 roku posiada uprawnienia 
diagnosty samochodowego - doświadczenie w pracy na stacji okręgowej i podstawowej. Od ponad 
10 lat zawodowo zajmuje się doradztwem technicznym dla przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów oraz diagnostów samochodowych, w zakresie badań technicznych (współpraca 
z wiodącymi firmami na rynku badań technicznych pojazdów).Od ponad 10 lat zawodowo zajmuje  
się szkoleniami w w/w zakresie oraz szkoleniami uzupełniającymi z zakresu prawa i techniki 
samochodowej jak i prowadzenie pełnych kursów dla kandydatów na diagnostów. Biegły sądowy. 
 

Kompletujemy grupę chętnych do udziału w szkoleniu na diagnostów samochodowych na termin:  

 

 

 

 

 

ZJAZD TERMIN 
I 15 - 19.06.2020 r. 
II 27 - 28.06.2020 r. 
III 03 - 05.07.2020 r. 



 

 

 

 

 Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która 
spełnia jeden z następujących warunków: 

· wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej                                   
i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów 

  
· średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w 

stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli 
lub naprawy pojazdów 

 
· wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa                     

i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy 
pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów 

 
· średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane                

2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na 
stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. 

KURSY DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW 
Kurs na diagnostę samochodowego obejmuje zakres określony w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów  

(Dz.U.2014.0.1836), tj. 
- szkolenie podstawowe  
- szkolenie specjalistyczne BUS100 
- szkolenie specjalistyczne ADR 
- szkolenie specjalistyczne GAZ 
- szkolenie specjalistyczne ZMIANY, IMPORT 

Łącznie 116 h (*1h szkolenia obejmuje 45 minut (godzina lekcyjna) - zgodnie z DZ.U.2014.0.1836) 

 

Koszt pełnego udziału w kursie dla kandydatów na diagnostów wynosi:  
 
1 osoba - 1500 zł ( zwolnione z VAT)  
 

Część praktyczna zostanie zrealizowana poprzez prezentacje filmów nagranych na stacji 

diagnostycznej. Po zakończeniu pandemii koronawirusa, osoby biorące udział w tym szkoleniu 

zostaną zaproszone na zajęcia praktyczne na Stacji Kontroli Pojazdów LONTEX w Dąbrowie Górniczej. 

 

W przypadku pytań jestem do dyspozycji: 

  

Sylwia Wydmańska: s.wydmanska@lontex.pl kom: 508 682 078  Tel: 32/ 215 27 97 wew.15 
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