
Dz.U.06.73.510 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1)

 

z dnia 14 kwietnia 2006 r.  

w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych 

(Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2006 r.) 

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1494) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) wzór zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych; 
 2) zakres i tryb przeprowadzania egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych; 
 3) sposób wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej. 

§ 2. 1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez technika warsztatu uprawnienia do 
wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych określa załącznik do rozporządzenia. 

2. Druk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące zabezpieczenia przed 
fałszerstwem: 
 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) hologram typu "sticker", o rozmiarach 22 mm na 24 mm, częściowo demetalizowany na podłożu 

samoniszczącym, numerowany laserowo. 
3. Druki zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, są drukami ścisłego zarachowania. 

§ 3. 1. Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych, zwany dalej "egzaminem", składa się 
z trzech części: pisemnej, ustnej i praktycznej. 

2. Egzamin organizuje się dla grup kandydatów na technika warsztatu, zwanych dalej "kandydatami", 
liczących od 10 do 20 osób. Prezes Głównego Urzędu Miar, zwany dalej "Prezesem", może 
przeprowadzić egzamin dla mniejszej liczby kandydatów. 

3. Kandydat składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu bezpośrednio w siedzibie Prezesa albo 
drogą pocztową pod adresem Głównego Urzędu Miar z dopiskiem "egzamin". 

§ 4. 1. Zakres przedmiotowy części pisemnej i ustnej egzaminu obejmuje: 
 1) znajomość przepisów prawnych regulujących system tachografów cyfrowych w zakresie niezbędnym 

do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych: 
a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych i aktów wykonawczych do niej, 
b) rozporządzeń: 

– Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985 r., str. 8, z późn. zm.), 

– Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz siódmy do 
postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń 
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002 r., str. 1); 

 2) znajomość wymagań technicznych i funkcjonalnych stawianych tachografom cyfrowym i kartom do 
tachografu, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1 lit. b; 



 3) wiedzę z zakresu czynności wykonywanych przy uruchamianiu, sprawdzaniu, kalibracji oraz 
potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu cyfrowego, określonych w przepisach, 
o których mowa w pkt 1 lit. b; 

 4) znajomość metod wykonywania pomiarów, wymagań stawianych stosowanym przyrządom 
pomiarowym oraz umiejętność analizy i ocen wyników sprawdzenia; 

 5) znajomość kryteriów oceny wyników sprawdzenia, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1 
lit. b, oraz oceny poprawności stosowanych metod pomiarowych; 

 6) archiwizowanie danych zapisanych na kartach warsztatowych; 
 7) znajomość zasady pobierania, przechowywania i przekazywania danych zapisywanych w pamięci 

tachografu cyfrowego, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1; 
 8) znajomość mechanizmów i zasad postępowania zapewniających bezpieczeństwo systemu 

tachografów cyfrowych, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1. 
2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności w zakresie: 

 1) obsługi tachografów cyfrowych; 
 2) obsługi przyrządów pomiarowych; 
 3) przeprowadzania czynności sprawdzenia poprawności działania tachografów cyfrowych; 
 4) wykonywania pomiarów, obliczeń i oceny wyników; 
 5) odczytu i interpretacji wskazań i wydruków uzyskiwanych z tachografów cyfrowych; 
 6) przeprowadzania kalibracji tachografów cyfrowych; 
 7) dokumentowania wykonanych czynności; 
 8) posługiwania się programami do archiwizacji danych dotyczących sprawdzania oraz danych 

pobieranych z tachografu cyfrowego. 

§ 5. 1. Część pisemną egzaminu prowadzi się w formie testu jednokrotnego wyboru, który składa się 
z 20 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak odpowiedzi lub 
odpowiedź nieprawidłową - zero punktów. 

2. Część pisemną egzaminu uznaje się za zaliczoną w przypadku prawidłowej odpowiedzi na co 
najmniej 15 pytań. 

3. Część pisemna egzaminu trwa 40 minut. 

§ 6. 1. Cześć ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania wylosowane przez 
kandydata z zestawów pytań. 

2. Część ustną egzaminu uznaje się za zaliczoną w przypadku prawidłowej odpowiedzi na co 
najmniej 3 pytania. 

§ 7. 1. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, mającego na 
celu wykazanie praktycznych umiejętności kandydata w zakresie sprawdzania tachografów cyfrowych, 
wylosowanego przez kandydata spośród zestawu zadań. 

2. Część praktyczną egzaminu uznaje się za zaliczoną w przypadku bezbłędnego wykonania 
zadania. 

§ 8. 1. Zbiory testów, pytań i zadań egzaminacyjnych opracowuje zespół powołany przez Prezesa. 
2. Zbiory testów, pytań i zadań egzaminacyjnych zatwierdza Prezes. 
3. Test, zestawy pytań oraz zestaw zadań egzaminacyjnych na potrzeby danego egzaminu 

przygotowuje komisja egzaminacyjna na podstawie zbiorów, o których mowa w ust. 1.  
4. Testy, pytania oraz zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 i 3, przygotowuje się, 

przechowuje oraz przekazuje w sposób i w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

§ 9. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez Prezesa. 
2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi trzech pracowników administracji miar. 
3. W skład komisji egzaminacyjnej nie może wchodzić osoba, która przeprowadzała szkolenie z 

zakresu tachografów cyfrowych dla kandydatów przystępujących do egzaminu w danym terminie. 
4. Członek komisji egzaminacyjnej powinien posiadać wykształcenie: 

 1) wyższe techniczne lub prawnicze i co najmniej roczny staż pracy w administracji miar na 
stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu urządzeń rejestrujących stosowanych w 
transporcie drogowym - tachografów samochodowych lub systemu tachografów cyfrowych, albo 



 2) średnie techniczne i co najmniej: 
a) 2-letnią praktykę wykładowcy w zakresie szkoleń związanych z urządzeniami rejestrującymi 

stosowanymi w transporcie drogowym - tachografami samochodowymi lub systemem tachografów 
cyfrowych, albo 

b) 3-letni staż pracy w administracji miar na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań z 
zakresu urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów 
samochodowych lub systemu tachografów cyfrowych. 

§ 10. 1. Prezes wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz termin i miejsce 
przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu. 

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: 
 1) czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu; 
 2) kieruje pracą komisji egzaminacyjnej; 
 3) dokumentuje przebieg egzaminu oraz jego wynik w protokole egzaminu; 
 4) po zakończeniu egzaminu niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu egzaminu Prezesowi. 

3. Protokół egzaminu sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół egzaminu powinien być 
podpisany przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej oraz opatrzony datą. 

4. Szczegółowy tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Prezesa. 
5. Ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu Prezes zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar co najmniej na 14 dni przed 
terminem egzaminu. 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu Prezes zawiadamia kandydata na piśmie co 
najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu. 

§ 11. Prezes może powołać do uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze 
obserwatorów: 
 1) przedstawicieli organizacji lub stowarzyszeń związanych z sektorem transportu drogowego, 
 2) przedstawicieli producentów tachografów cyfrowych lub ich przedstawicieli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 
- wybranych w drodze losowania spośród osób zgłoszonych do Prezesa przez te podmioty, przy czym 
łączna liczba obserwatorów nie może przekroczyć 4 osób. 

§ 12. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia każdą część egzaminu odrębnie. 
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata na technika warsztatu do części ustnej jest zaliczenie części 

pisemnej. 
3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do części praktycznej egzaminu jest zaliczenie części 

pisemnej i części ustnej. 

§ 13. 1. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat okazuje dokument potwierdzający 
tożsamość. 

2. Przed rozpoczęciem egzaminu lub jego części członek komisji egzaminacyjnej informuje 
kandydatów o warunkach organizacyjnych przeprowadzania egzaminu oraz o zasadach dokonywania 
oceny udzielonych odpowiedzi. 

3. Kandydat otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią Prezesa. Uwzględnia się 
jedynie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych tą pieczęcią. 

4. W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie z materiałów pomocniczych innych niż 
dostarczone przez komisję egzaminacyjną oraz porozumiewanie się z innymi osobami. 

5. Członek komisji egzaminacyjnej wyklucza z udziału w danej części egzaminu kandydata, który 
podczas egzaminu posługiwał się materiałami innymi niż dostarczone przez komisję, porozumiewał się z 
innymi osobami lub zakłócał przebieg postępowania egzaminacyjnego. W takim przypadku egzamin 
uznaje się za niezdany. Informację o takim przypadku przewodniczący komisji odnotowuje w protokole 
egzaminu. 

§ 14. 1. W przypadku niezdania egzaminu w całości albo niezaliczenia części ustnej lub części 
praktycznej, kandydatowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z całości 
lub części egzaminu. 



2. Termin i miejsce egzaminu poprawkowego wyznacza Prezes, nie wcześniej jednak niż po upływie 
dwóch tygodni od daty egzaminu. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie powołanym przez 
Prezesa do przeprowadzenia egzaminu. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy § 4-8 i 
10-13. 

§ 15. 1. Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w przeprowadzonym 
egzaminie i egzaminie poprawkowym. 

2. Wysokość wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej za udział w przeprowadzonym 
egzaminie wynosi 250 zł. 

3. Jeżeli liczba egzaminowanych kandydatów przewyższa 10 osób, wysokość wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 2, ulega zwiększeniu o: 
 1) 5 zł za każdego kandydata uczestniczącego wyłącznie w części pisemnej lub ustnej egzaminu; 
 2) 10 zł za każdego kandydata uczestniczącego we wszystkich częściach egzaminu. 

4. W przypadku egzaminu poprawkowego członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
50 % kwoty określonej w ust. 2, niezależnie od liczby egzaminowanych. 

5. Przewodniczący komisji otrzymuje dodatek w wysokości 100 zł, a w przypadku egzaminu 
poprawkowego - w wysokości 50 zł. 

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

______ 
1)

 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888). 

ZAŁĄCZNIK   

WZÓR ZAŚWIADCZENIA 

wzór 

Opis: 
Zaświadczenie ma format A4 (210 x 297 mm). Tło zaświadczenia jest białe, a litery koloru czarnego 
pisane czcionką Times New Roman. Papier "plecionka sewastopolska". 
Hologram ma kształt flagi biało-czerwonej z konturem granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. W 
środkowej części hologramu umieszczony jest napis "GUM" otoczony napisem "Główny Urząd Miar" w 
kształcie okrągłej pieczęci. 
 

 


