DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 marca 2019 r.
Poz. 486
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1)
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

2)

wzory:
a)

wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub
napraw tachografów, zwanego dalej „zezwoleniem”,

b)

zezwolenia,

c)

specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem;

rodzaje zabezpieczeń druków zezwoleń przed podrobieniem lub przerobieniem.
§ 2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Druk zezwolenia zawiera następujące zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem:

1)

2)

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;

w druku:
a)

tło giloszowe z logotypem Głównego Urzędu Miar wykonanym w giloszu,

b)

mikrodruki,

c)

zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV (logotyp Głównego Urzędu Miar oraz seria i numer druku),

d)

zastosowanie farby irydyscentnej.

2. Druki zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania.

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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§ 5. Wzór specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)
Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz

2)

Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu:
1)	Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu
w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej
cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem (Dz. U. poz. 509), które utraciło moc z dniem
31 grudnia 2018 r.,
2)	Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (Dz. U. poz. 295), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r.
– w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. (poz. 486)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE INSTALACJI, SPRAWDZANIA, PRZEGLĄDÓW LUB NAPRAW TACHOGRAFÓW
1.

Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy:
............................................................................................................................................................................................

2.

Miejsce i adres zamieszkania albo siedziba i adres wnioskodawcy:
............................................................................................................................................................................................

3. 	Numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile dotyczy: ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Numer ewidencji podatkowej (NIP), o ile dotyczy:

4.

............................................................................................................................................................................................
5.

Zakres działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480),
z uwzględnieniem rodzaju tachografów (analogowe lub cyfrowe):
............................................................................................................................................................................................

6.

Miejsce albo miejsca prowadzenia działalności:
............................................................................................................................................................................................

7.

Skrócona nazwa wnioskodawcy stosowana na tabliczkach instalacyjnych oraz kartach warsztatowych:
............................................................................................................................................................................................

8.

Wykaz techników warsztatu:
Lp.

1
2
3
4

Imię i nazwisko technika warsztatu

Numer PESEL, a w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL –
numer i nazwa dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz
nazwa organu, który wydał ten
dokument

Numer certyfikatu
technika warsztatu
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Załączniki:
1) wykaz posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów analogowych lub cyfrowych;
2) opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o tachografach;
3) oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, zawierające klauzulę o treści określonej w art. 11 ust. 4 tej ustawy.
Data sporządzenia wniosku:

DD

MM

RRRR

Podpis wnioskodawcy:
...................................................
(czytelny podpis)*

* Dotyczy wniosku składanego w postaci papierowej.
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UZASADNIENIE*
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
POUCZENIE
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa
Głównego Urzędu Miar 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 Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma
charakter stały i wynosi ........................................... (słownie: ...............................................................................) złotych.
Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar 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, z późn. zm.) 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
Głównego Urzędu Miar)

............................................................
(podpis Prezesa Głównego Urzędu Miar
albo osoby upoważnionej do wydania decyzji)

* Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,
z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Miar może odstąpić od uzasadnienia decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Opis wz o r u :
Zezwolenie ma format A4 (210 x 297 mm). Gramatura papieru – 90 g/m2. Litery koloru czarnego.
Jeżeli zezwolenie składa się z więcej niż jednej strony, strony, z wyjątkiem pierwszej, są numerowane.
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Załącznik nr 3

WZÓR SPECJALNEJ CECHY NADAWANEJ DO POŚWIADCZANIA
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM
1.

Wzór specjalnej cechy nadawanej do poświadczenia wykonywania czynności objętej zezwoleniem określa poniższy
rysunek.
0000
PL
(rysunek)

2.

Cecha, o której mowa w ust. 1, składa się z dwóch elementów:
1)

dużych liter „PL” ustalonych jako oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

umieszczonego powyżej numeru złożonego z cyfr od 0001 do 9999.

3.

Litery i cyfry cechy mają krój Arial pogrubiony. Minimalna wysokość liter i cyfr wynosi 1,5 mm, proporcje wymiarów powinny być zachowane.

4.

Wielkość specjalnej cechy powinna być odpowiednio dopasowana do miejsc jej nakładania.

W przypadku plomb zawieszonych na drucie wizerunek specjalnej cechy powinien być wyciśnięty po dwóch stronach
plomby.

