DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 marca 2019 r.
Poz. 453

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA P RZEDSIĘB IO RCZO ŚCI I TECH NO LO GII 1)
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu
Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzór certyfikatu technika warsztatu;

2)

rodzaje zabezpieczeń druku certyfikatu technika warsztatu przed jego podrobieniem lub przerobieniem.
§ 2. Wzór certyfikatu technika warsztatu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Druk certyfikatu technika warsztatu zawiera następujące zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem:
1)

w papierze:
a)

dwutonowy znak wodny,

b) włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV,
c)

włókna widoczne w świetle dziennym,

d) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub dokonywania zmian zapisów w dokumencie;
2)

w druku:
a)

tło giloszowe z logotypem Głównego Urzędu Miar wykonanym w giloszu,

b) mikrodruki,
c)

zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV przedstawiającej logotyp Głównego Urzędu Miar oraz serię
i numer druku,

d) zastosowanie farby irydyscentnej.
2. Druk certyfikatu technika warsztatu jest drukiem ścisłego zarachowania.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz

1)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 1 marca 2019 r. (poz. 453)

WZÓR
CERTYFIKAT TECHNIKA WARSZTATU

PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ....................................
(data wydania decyzji)

DECYZJA NR …
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480),

wydaję na czas nieokreślony

Panu/Pani ..................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Numer PESEL ...........................................................................................................................................................................
(W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, wpisuje się numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który
wydał ten dokument.)

CERTYFIKAT TECHNIKA WARSZTATU W ZAKRESIE:
...................................................................................................................................................................................................
(zakres certyfikatu technika warsztatu)
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POUCZENIE
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa
Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem”, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa. Wpis od skargi ma charakter
stały i wynosi .............. (słownie: ........................................................) złotych.
Strona może złożyć Prezesowi oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi tego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje
brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11 i 60) stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych i składa się go na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.

Adnotacje urzędowe:

.............................................

............................................................

Pieczęć okrągła Prezesa

Podpis Prezesa albo osoby upoważnionej do
wydania decyzji

O p i s wz o r u c e r t yf i k a t u t e c h n i k a wa r s z t a t u :
1) format A4 (210 × 297 mm);
2) gramatura papieru – 90 g/m2;
3) litery koloru czarnego;
4) strony certyfikatu, z wyjątkiem pierwszej, są numerowane;
5) w prawym dolnym rogu certyfikatu technika warsztatu widoczne są w świetle dziennym jego seria i numer druku.

