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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, 
poz. 2469) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7.  Podczas egzaminu z części teoretycznej (pisem-
nej) komisja egzaminacyjna udostępnia na czas 
egzaminu do wglądu uczestnikom egzaminu 
kwalifikacyjnego dzienniki ustaw zawierające 
akty normatywne obejmujące tematykę egza-
minu w ilości 1 komplet na 2 osoby zdające.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.  Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego 
uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej 
(pisemnej) egzaminu, o której mowa w § 6 
ust. 2 pkt 1 lit. a, a jednocześnie nie uzyskał 
wyniku pozytywnego z którejkolwiek części  
teoretycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 
lit. b lub c, może przystąpić do kolejnego egza-
minu z niezaliczonej części teoretycznej, jeżeli 
od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z czę-
ści teoretycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 
pkt 1 lit. a, nie upłynął okres dłuższy niż 6 mie-
sięcy. Przepis § 5 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 stosuje się 
odpowiednio.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Opłata za egzamin, o którym mowa w § 6 ust. 3 
i § 7 ust. 4, wynosi odpowiednio 100 zł dla każ-
dej części szkolenia, a w przypadku egzaminu 
składającego się z więcej niż dwóch części 
opłata nie może być wyższa niż 210 zł.”. 

§ 2. Do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyj-
nego, która odbyła się przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy do-
tychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą-
dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, 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, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246 i Nr 122, poz. 827.




