
1) w art. 41a w § 1 po wyrazach „na szkod´ ma∏olet-
niego” dodaje si´ wyrazy „oraz w razie skazania za
umyÊlne przest´pstwo z u˝yciem przemocy, w tym
przemocy przeciwko osobie najbli˝szej”;

2) w art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Umarzajàc warunkowo post´powanie karne,
sàd zobowiàzuje sprawc´ do naprawienia
szkody w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a mo˝e na nie-
go na∏o˝yç obowiàzki wymienione w art. 72
§ 1 pkt 1—3, 5 lub 7a, a ponadto orzec Êwiad-
czenie pieni´˝ne wymienione w art. 39
pkt 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wy-
mieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.”;

3) w art. 72 w § 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) poddania si´ leczeniu, w szczególnoÊci odwy-
kowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddzia-
∏ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu
w programach korekcyjno-edukacyjnych,”,

b) pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a) powstrzymywania si´ od kontaktowania
si´ z pokrzywdzonym lub innymi osobami
w okreÊlony sposób,”,

c) dodaje si´ pkt 7b w brzmieniu:

„7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-
nie z pokrzywdzonym,”.

Art. 16. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.7))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Interwencja kryzysowa stanowi zespó∏ inter-
dyscyplinarnych dzia∏aƒ podejmowanych
na rzecz osób i rodzin b´dàcych w stanie

kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest
przywrócenie równowagi psychicznej
i umiej´tnoÊci samodzielnego radzenia so-
bie, a dzi´ki temu zapobieganie przejÊciu re-
akcji kryzysowej w stan chronicznej niewy-
dolnoÊci psychospo∏ecznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach interwencji kryzysowej udziela
si´ natychmiastowej specjalistycznej pomo-
cy psychologicznej, a w zale˝noÊci od po-
trzeb — poradnictwa socjalnego lub praw-
nego, w sytuacjach uzasadnionych — schro-
nienia do 3 miesi´cy.”;

2) po art. 87 dodaje si´ art. 87a w brzmieniu:

„Art. 87a. 1. Wychowawca zatrudniony w placów-
ce opiekuƒczo-wychowawczej oskar-
˝ony o pope∏nienie przest´pstwa z u˝y-
ciem przemocy, w tym przemocy w ro-
dzinie, zostaje z mocy prawa zawieszo-
ny w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bo-
wych na czas trwania post´powania.

2. Dyrektor placówki opiekuƒczo-wy-
chowawczej rozwiàzuje stosunek pra-
cy z wychowawcà, który zosta∏ pra-
womocnie skazany za przest´pstwo
pope∏nione z u˝yciem przemocy.”;

3) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏at´ za pobyt w oÊrodkach wsparcia i miesz-
kaniach chronionych ustala podmiot kierujàcy
w uzgodnieniu z osobà kierowanà, uwzgl´dnia-
jàc przyznany zakres us∏ug. Osoby nie ponoszà
op∏at, je˝eli dochód osoby samotnie gospoda-
rujàcej lub dochód na osob´ w rodzinie nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego.”.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6 ust. 4 i 5,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o systemie tachografów cyfrowych

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zadania organów administracji publicznej i innych
podmiotów zwiàzane z systemem cyfrowych urzà-
dzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie
drogowym;

2) sposób podejmowania, wykonywania i zakoƒcze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej zwiàzanej z instalacjà, na-
prawà i sprawdzaniem cyfrowych urzàdzeƒ reje-
strujàcych stosowanych w transporcie drogo-
wym.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 179, poz. 1487.



Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) tachograf cyfrowy — stosowane w transporcie
drogowym, cyfrowe urzàdzenie rejestrujàce,
o którym mowa w rozporzàdzeniu Rady (EWG)
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie
urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transpor-
cie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985,
str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1),
zwanym dalej „rozporzàdzeniem Rady (EWG)
nr 3821/85”, oraz w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowu-
jàcym po raz siódmy do post´pu technicznego
rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie
urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transpor-
cie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002,
str. 1), zwanym dalej „rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 1360/2002”; 

2) karta — kart´ do tachografu cyfrowego b´dàcà
elektronicznym urzàdzeniem identyfikujàcym pod-
miot wydajàcy karty, posiadacza lub u˝ytkownika
karty; okreÊlenie to obejmuje cztery rodzaje kart:
kart´ kierowcy, kart´ przedsi´biorstwa, kart´
warsztatowà i kart´ kontrolnà;

3) Êwiadectwo funkcjonalnoÊci — dokument po-
Êwiadczajàcy, ˝e dany typ tachografu cyfrowego
albo dany typ karty spe∏nia wymagania okreÊlone
w przepisach rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 1360/2002; 

4) podmiot prowadzàcy warsztat — przedsi´biorc´
lub jednostki sektora finansów publicznych w ro-
zumieniu przepisów o finansach publicznych, pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie instalacji, w tym
aktywacji, napraw lub sprawdzania pod wzgl´dem
zgodnoÊci z wymaganiami rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym
ich kalibracji;

5) technik warsztatu — osob´ posiadajàcà uprawnie-
nie do wykonywania instalacji, w tym aktywacji,
napraw lub sprawdzania, w tym kalibracji tacho-
grafów cyfrowych;

6) ewidencja kart — zbiór danych i informacji doty-
czàcych wydanych, wznowionych, wymienionych,
uszkodzonych, utraconych i cofni´tych kart oraz
odrzuconych wniosków o ich wydanie; 

7) Tachonet — system teleinformatyczny umo˝liwia-
jàcy wymian´, z krajowymi i zagranicznymi orga-
nami oraz uprawnionymi s∏u˝bami i instytucjami
danych i informacji zawartych w ewidencji kart. 

Art. 3. Je˝eli przepisy rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 zobowiàzujà w∏aÊciwà w∏adz´ krajowà lub
upowa˝niony przez nià podmiot do wykonania odpo-
wiednich czynnoÊci administracyjnych, w przypadku
gdy nie zosta∏o to odmiennie okreÊlone w przepisach
niniejszej ustawy, czynnoÊci te wykonujà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw transportu — w spra-
wach:

a) zarzàdzania systemem cyfrowych urzàdzeƒ re-
jestrujàcych stosowanych w transporcie drogo-
wym,

b) krajowej polityki bezpieczeƒstwa systemu,

c) nadzoru nad systemem i audytu;

2) Prezes G∏ównego Urz´du Miar, zwany dalej „Pre-
zesem GUM” — w sprawach: 

a) Êwiadectwa funkcjonalnoÊci,

b) homologacji typu tachografu cyfrowego i karty.

Art. 4. 1. Âwiadectwo funkcjonalnoÊci tachografu
cyfrowego oraz Êwiadectwo funkcjonalnoÊci karty wy-
daje Prezes GUM w trybie decyzji na wniosek odpo-
wiednio producenta tachografów cyfrowych albo pro-
ducenta kart.

2. Wniosek o wydanie Êwiadectwa funkcjonalnoÊci
zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania albo na-
zw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer ewi-
dencyjny REGON wnioskodawcy, je˝eli sà nadane;

3) dat´ i miejsce sporzàdzenia wniosku oraz podpis
wnioskodawcy.

3. Do wniosku o wydanie Êwiadectwa funkcjonal-
noÊci do∏àcza si´:

1) dokumentacj´ niezb´dnà do przeprowadzenia ba-
daƒ funkcjonalnoÊci, a w szczególnoÊci dokumen-
tacj´ techniczno-konstrukcyjnà tachografu cyfro-
wego albo karty, potwierdzajàcà spe∏nianie wy-
magaƒ, o których mowa w za∏àczniku IB do rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 1360/2002;

2) co najmniej dwa egzemplarze tachografu cyfro-
wego, których typ ma byç badany;

3) karty testowe pe∏niàce rol´ karty kierowcy, karty
przedsi´biorstwa, karty warsztatowej oraz karty
kontrolnej w iloÊci potrzebnej do przeprowadzenia
badaƒ.

4. Prezes GUM, je˝eli jest to konieczne do prawi-
d∏owego przeprowadzenia badaƒ, mo˝e:

1) za˝àdaç od wnioskodawcy dostarczenia dodatko-
wej liczby tachografów cyfrowych;

2) wezwaç wnioskodawc´ do dostarczenia uzupe∏-
niajàcych materia∏ów i dokumentów.

5. Wnioskodawca mo˝e do∏àczyç do wniosku proto-
ko∏y potwierdzajàce pozytywne przejÊcie badaƒ funk-
cjonalnoÊci wyszczególnionych w dodatku 9 za∏àczni-
ka IB do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1360/2002,
wykonanych przez jednostki, o których mowa w ust. 6
pkt 2 i 3.

6. ZgodnoÊç z wymaganiami dla tachografów cy-
frowych lub kart, w zakresie funkcjonalnoÊci, stwier-
dza si´ na podstawie wyników badaƒ wykonywanych
przez:

1) G∏ówny Urzàd Miar;
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2) okr´gowe urz´dy miar lub

3) akredytowane instytuty naukowe, placówki ba-
dawcze, laboratoria pomiarowe lub jednostki po-
siadajàce specjalistycznà wiedz´ i wyposa˝enie
techniczne niezb´dne do przeprowadzenia badaƒ.

Art. 5. 1. Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje,
zmienia lub odmawia wydania Êwiadectwa homolo-
gacji typu na podstawie przepisów rozporzàdzeƒ,
o których mowa w art. 2 pkt 1. 

2. Âwiadectwa homologacji typu tachografu cyfro-
wego albo typu karty wydawane sà odpowiednio na
wniosek producenta tachografów cyfrowych albo
podmiotu wydajàcego karty. 

3. Wniosek o wydanie Êwiadectwa homologacji ty-
pu zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania albo na-
zw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer ewi-
dencyjny REGON wnioskodawcy, je˝eli sà nadane;

3) dat´ i miejsce sporzàdzenia wniosku oraz podpis
wnioskodawcy.

4. Do wniosku o wydanie Êwiadectwa homologacji
typu do∏àcza si´:

1) Êwiadectwo zabezpieczenia;

2) Êwiadectwo funkcjonalnoÊci;

3) Êwiadectwo wspó∏dzia∏ania.

5. Prezes GUM mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do
dostarczenia danych, informacji, materia∏ów i doku-
mentów, które sà konieczne do rozpatrzenia wniosku.

6. Prezes GUM og∏asza w Dzienniku Urz´dowym
G∏ównego Urz´du Miar: 

1) wykaz homologowanych typów tachografów cy-
frowych oraz kart;

2) informacje o homologowanych przez w∏aÊciwe za-
graniczne organy i instytucje typach tachografów
cyfrowych oraz kart.

Art. 6. 1. Prowadzenie warsztatu w zakresie insta-
lacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod
wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych,
w tym ich kalibracji, wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje zezwole-
nie na wniosek przedsi´biorcy lub innej jednostki,
zwanych dalej „wnioskodawcà”.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazw´,
siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli jest
nadany;

3) okreÊlenie zakresu Êwiadczenia us∏ug;

4) wskazanie miejsca Êwiadczenia us∏ug;

5) oznaczenie specjalnej cechy, je˝eli wnioskodawca
posiada na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej zezwolenie, o którym mowa w art. 16c ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362). 

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia do∏àcza si´:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców Krajowego Reje-
stru Sàdowego albo zaÊwiadczenie potwierdzajà-
ce wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
uzyskane nie wczeÊniej ni˝ na 3 miesiàce przed
dniem z∏o˝enia wniosku, albo kopi´ dokumentu
jednostki, o której mowa w ust. 2, na podstawie
którego prowadzi swojà dzia∏alnoÊç;

2) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego w przed-
miocie niekaralnoÊci; 

3) w odniesieniu do ka˝dego zatrudnionego technika
warsztatu, który wykonywaç b´dzie czynnoÊci ob-
j´te zezwoleniem:

a) dane i informacje zawierajàce:

— imi´ i nazwisko,

— dat´ i miejsce urodzenia,

— numer ewidencyjny Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci
(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadajà-
cej numeru PESEL — numer i nazw´ doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç oraz na-
zw´ organu, który wyda∏ ten dokument,

b) kopie nast´pujàcych dokumentów:

— uprawnienia,

— umowy o prac´, z wy∏àczeniem danych o wy-
sokoÊci wynagrodzenia; 

4) kopie dokumentów potwierdzajàcych tytu∏ prawny
wnioskodawcy do lokalu u˝ytkowego i miejsc par-
kingowych oraz kopie dokumentów potwierdzajà-
cych spe∏nienie wymagaƒ w zakresie posiadania
wyposa˝enia technicznego, o których mowa
w ust. 5 pkt 2; 

5) kopi´ dokumentacji, o której mowa w ust. 5 pkt 4.

5. Zezwolenie mo˝e uzyskaç wnioskodawca, który: 

1) zatrudnia na podstawie umowy o prac´ technika
warsztatu lub sam posiada uprawnienie, o którym
mowa w art. 16 ust. 1;

2) posiada warunki warsztatowo-techniczne nie-
zb´dne do wykonywania instalacji, napraw lub
sprawdzania tachografów cyfrowych;

3) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych
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lub przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów; gdy wnioskodawcà jest cz∏onek zarzàdu
spó∏ki handlowej, wymóg ten dotyczy cz∏onków
tej spó∏ki;

4) posiada dokumentacj´: 

a) okreÊlajàcà:

— sposób ewidencjonowania, przechowywa-
nia, stosowania oraz zabezpieczania stoso-
wanych materia∏ów oraz u˝ywanego wypo-
sa˝enia do nak∏adania zabezpieczeƒ, oraz
sposób sprawowanej kontroli nad tymi ma-
teria∏ami i wyposa˝eniem,

— zachowanie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania
kart warsztatowych,

b) w zakresie:

— wykonywania sprawdzania tachografów cy-
frowych, z uwzgl´dnieniem przepisów za-
∏àcznika IB do rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 1360/2002,

— metod wykonywania sprawdzeƒ i stosowa-
nych przyrzàdów pomiarowych, 

— szacowania niepewnoÊci pomiarów,

— spe∏niania wymagaƒ stawianych wyposa˝e-
niu pomiarowemu, 

c) w zakresie przechowywania danych zapisanych
na kartach warsztatowych,

d) w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego
zapisanych w nim danych i informacji, ich prze-
chowywania i przekazywania uprawnionym
podmiotom.

6. Prezes GUM lub upowa˝niony przez niego or-
gan administracji miar, przed wydaniem zezwolenia
i po zawiadomieniu wnioskodawcy, sprawdza w wy-
znaczonym terminie i w miejscach, w których ma byç
wykonywana dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, in-
formacje i dane zawarte we wniosku o zezwolenie
oraz w do∏àczonych do niego dokumentach. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania niezb´dne do prowadzenia warsztatu
w zakresie warunków warsztatowo-technicznych
obejmujàcych: warunki lokalowe, wyposa˝enie
techniczne i miejsca parkingowe,

2) niezb´dne dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie
wymagaƒ, o których mowa w pkt 1,

3) zakres i sposób dokumentowania czynnoÊci przy
wykonywaniu us∏ug obj´tych zezwoleniem

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zagwarantowania w∏a-
Êciwych i bezpiecznych warunków pracy zatrudnio-
nych osób oraz sprz´tu umo˝liwiajàcego wykonywa-
nie czynnoÊci i us∏ug, obj´tych zezwoleniem w spo-
sób zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach
niniejszej ustawy oraz rozporzàdzeƒ, o których mowa
w art. 2 pkt 1, oraz majàc na uwadze koniecznoÊç 

zapewnienia jednolitego i prawid∏owego sposobu
dokumentowania czynnoÊci przy wykonywaniu
us∏ug obj´tych zezwoleniem.

Art. 7. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 6
ust. 1, wydaje si´ na czas nieokreÊlony.

2. W zezwoleniu:

1) okreÊla si´:

a) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania albo na-
zw´, siedzib´ i adres podmiotu posiadajàcego
zezwolenie, 

b) zakres i miejsca Êwiadczenia us∏ug;

2) nadaje si´ lub uznaje specjalnà cech´, której upo-
wa˝niony podmiot prowadzàcy warsztat u˝ywa do
poÊwiadczania wykonywania czynnoÊci obj´tych
zezwoleniem.

3. Zezwolenie mo˝e zawieraç inne informacje nie-
zb´dne do prawid∏owej identyfikacji podmiotu i wyko-
nywanych przez niego czynnoÊci.

Art. 8. Prezes GUM, w trybie decyzji administracyj-
nej, odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa
w art. 6 ust. 1, je˝eli:

1) wnioskodawca nie spe∏nia wymagaƒ, o których
mowa w art. 6 ust. 5;

2) w stosunku do wnioskodawcy wydano decyzj´
o cofni´ciu zezwolenia — w okresie 4 lat od dnia,
w którym decyzja ta sta∏a si´ ostateczna;

3) czynnoÊci sprawdzajàce, o których mowa
w art. 6 ust. 6, wykaza∏y niezgodnoÊç ze stanem
faktycznym i prawnym informacji oraz danych za-
wartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz
w dokumentach do niego do∏àczonych, a wnio-
skodawca nie usunà∏ niezgodnoÊci stwierdzonych
w trybie, o którym mowa w art. 6 ust. 6, w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich
usuni´cia.

Art. 9. 1. Je˝eli nastàpi∏a zmiana zakresu, miejsc
Êwiadczenia us∏ug lub zmiana warunków, o których
mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 i 4, podmiot prowadzàcy
warsztat jest obowiàzany, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tych okolicznoÊci, wystàpiç do Prezesa
GUM z wnioskiem o zmian´ zezwolenia. Przepisy
art. 6 ust. 6 i art. 8 stosuje si´ odpowiednio.

2. We wniosku o zmian´ zezwolenia okreÊla si´
wy∏àcznie informacje i dane ulegajàce zmianie oraz
do∏àcza si´ dokumenty potwierdzajàce te zmiany.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór: 

1) wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
warsztatu,

2) zezwolenia na prowadzenie warsztatu,
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3) specjalnej cechy nadawanej do poÊwiadczania wy-
konywania czynnoÊci obj´tej zezwoleniem

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia jednolitoÊci
i przejrzystoÊci wniosków, nadzoru nad wydawaniem
zezwoleƒ oraz koniecznoÊcià zagwarantowania od-
powiedniego zabezpieczenia przed fa∏szowaniem
tych dokumentów, a tak˝e nadawanej cechy.

Art. 11. 1. Podmiot prowadzàcy warsztat jest obo-
wiàzany:

1) posiadaç dokumentacj´ umo˝liwiajàcà stwierdze-
nie zgodnoÊci sprawdzanych tachografów cyfro-
wych z homologowanym typem i wymaganiami,
o których mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 1360/2002;

2) prowadziç dokumentacj´ wykonywanych czynno-
Êci zwiàzanych z instalacjà, naprawà i sprawdza-
niem tachografów cyfrowych;

3) zapewniç wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z in-
stalacjà, naprawà lub sprawdzaniem tachografów
cyfrowych wy∏àcznie przez techników warsztatu;

4) prowadziç dzia∏alnoÊç z zachowaniem wymagaƒ
bezpieczeƒstwa tachografów cyfrowych, o których
mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002;

5) przechowywaç dane pobrane z tachografu cyfro-
wego i przekazywaç je ich w∏aÊcicielom; 

6) zapewniç w∏aÊciwe warunki bezpieczeƒstwa prze-
chowywania kart warsztatowych;

7) umo˝liwiaç przeprowadzanie kontroli uprawnio-
nym organom;

8) u˝ywaç kart warsztatowych w miejscu Êwiadcze-
nia us∏ug i zgodnie z ich zakresem.

2. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
podmiot prowadzàcy warsztat: 

1) przechowuje przez okres co najmniej 4 lat od dnia
wykonania czynnoÊci;

2) udost´pnia, na ˝àdanie, organom administracji
miar oraz uprawnionym podmiotom;

3) przekazuje w ca∏oÊci w∏aÊciwemu terytorialnie or-
ganowi administracji miar w terminie 30 dni od
dnia zakoƒczenia likwidacji dzia∏alnoÊci albo wy-
dania decyzji o cofni´ciu zezwolenia. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) wymagania w zakresie pobierania danych z tacho-
grafu cyfrowego, ich przechowywania przez pod-
miot prowadzàcy warsztat oraz tryb przekazywa-
nia danych ich w∏aÊcicielom,

2) sposób poÊwiadczania przekazania danych lub bra-
ku mo˝liwoÊci ich pobrania z tachografu cyfrowego

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia nale˝ytej
dba∏oÊci przy wykonywaniu us∏ug obj´tych zezwole-
niem, a tak˝e wymogów w zakresie bezpieczeƒstwa
tachografów cyfrowych.

Art. 12. 1. Prezes GUM sprawuje nadzór nad pod-
miotami prowadzàcymi warsztaty. 

2. W ramach nadzoru Prezes GUM: 

1) przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontro-
l´ w zakresie: 

a) spe∏niania przez podmiot prowadzàcy warsztat
wymagaƒ, o których mowa w art. 6 ust. 5,

b) prawid∏owoÊci wykonania sprawdzenia tacho-
grafów cyfrowych,

c) prawid∏owoÊci prowadzonej dokumentacji,
o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza, nie krót-
szy ni˝ czternastodniowy, termin usuni´cia stwier-
dzonych nieprawid∏owoÊci.

3. Prezes GUM: 

1) prowadzi kontrol´, o której mowa w ust. 2, na za-
sadach okreÊlonych w rozdziale 5 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.1));

2) mo˝e powierzyç wykonywanie kontroli upowa˝-
nionym przez niego organom administracji miar.

Art. 13. 1. Prezes GUM niezw∏ocznie wydaje decy-
zj´ o cofni´ciu zezwolenia na prowadzenie warsztatu,
je˝eli:

1) podmiot prowadzàcy warsztat przesta∏ spe∏niaç
wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 5;

2) w stosunku do podmiotu prowadzàcego warsztat
wydano prawomocne orzeczenie zakazu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w tym zakresie;

3) podmiot prowadzàcy warsztat nie usunà∏ niepra-
wid∏owoÊci w wyznaczonym terminie;

4) podmiot prowadzàcy warsztat ra˝àco naruszy∏ wa-
runki prowadzenia warsztatu.

2. Ra˝àcym naruszeniem warunków prowadzenia
warsztatu jest:

1) instalacja tachografu cyfrowego nieposiadajàcego
wa˝nego Êwiadectwa homologacji typu;

2) dopuszczenie do u˝ytkowania wadliwie dzia∏ajàce-
go lub niesprawnego tachografu cyfrowego;

3) pos∏ugiwanie si´ kartà warsztatowà niezgodnie
z zakresem lub poza miejscem Êwiadczenia us∏ug
okreÊlonych w zezwoleniu, z zastrze˝eniem ust. 3,
udost´pnianie karty innym osobom lub stosowa-
nie jej bez udokumentowania faktu jej u˝ycia;

4) uniemo˝liwienie przeprowadzenia kontroli.

3. Dopuszcza si´ u˝ycie karty warsztatowej przez
technika warsztatu poza miejscem Êwiadczenia us∏ug
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okreÊlonych w zezwoleniu, w przypadku gdy brak jest
mo˝liwoÊci przemieszczenia do siedziby warsztatu po-
jazdu samochodowego podlegajàcego kontroli na dro-
dze lub na terenie przedsi´biorstwa transportowego.

Art. 14. O udzielonych bàdê cofni´tych zezwole-
niach Prezes GUM niezw∏ocznie informuje w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
G∏ównego Urz´du Miar i co najmniej dwa razy w roku
obwieszcza w Dzienniku Urz´dowym G∏ównego Urz´-
du Miar. 

Art. 15. 1. Prezes GUM prowadzi ewidencj´ warsz-
tatów.

2. W ewidencji warsztatów gromadzi si´ nast´pu-
jàce dane i informacje:

1) nazw´ lub imi´ i nazwisko podmiotu prowadzàce-
go warsztat;

2) adres podmiotu prowadzàcego warsztat oraz ad-
res miejsca Êwiadczenia us∏ug;

3) dane technika warsztatu, a w szczególnoÊci:

a) imi´ i nazwisko,

b) dat´ i miejsce urodzenia,

c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz-
nego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL),
a w przypadku osoby nieposiadajàcej numeru
PESEL — numer i nazw´ dokumentu potwier-
dzajàcego to˝samoÊç oraz nazw´ organu, który
wyda∏ ten dokument,

d) okres wa˝noÊci posiadanego uprawnienia;

4) informacje o zmianach danych, o których mowa
w art. 9;

5) informacje o udzielonych, zmienionych i cofni´-
tych zezwoleniach.

3. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji
warsztatów udost´pnia si´, na wniosek: 

1) organów uprawnionych do kontroli tachografów
cyfrowych;

2) podmiotu wydajàcego karty.

4. Po up∏ywie 5 lat od dnia uprawomocnienia si´
decyzji o cofni´ciu zezwolenia usuwa si´ zawarte
w ewidencji warsztatów dane i informacje dotyczàce
tego zezwolenia.

Art. 16. 1. Sprawdzaç tachografy cyfrowe mo˝e tyl-
ko technik warsztatu posiadajàcy uprawnienie w tym
zakresie.

2. Dokumentem stwierdzajàcym posiadanie
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jest zaÊwiad-
czenie wydawane przez Prezesa GUM na okres 4 lat,
na wniosek zainteresowanego. ZaÊwiadczenie wydaje
si´, je˝eli zainteresowany: 

1) zda∏ z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu
sprawdzania tachografów cyfrowych;

2) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych
lub przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania wniosko-
dawcy;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL), a w przy-
padku osoby nieposiadajàcej numeru PESEL —
numer i nazw´ dokumentu potwierdzajàcego to˝-
samoÊç oraz nazw´ organu, który wyda∏ ten doku-
ment;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia wniosku;

5) podpis wnioskodawcy. 

4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu z zakresu
sprawdzania tachografów cyfrowych;

2) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego w przed-
miocie niekaralnoÊci.

5. Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cy-
frowych przeprowadza po uiszczeniu op∏aty komisja
powo∏ana przez Prezesa GUM.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego uprawnie-
nie do sprawdzania tachografów cyfrowych,

2) zakres i tryb przeprowadzania egzaminu z zakresu
sprawdzania tachografów cyfrowych,

3) sposób wynagradzania cz∏onków komisji egzami-
nacyjnej

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia nadzoru
nad wydawaniem zaÊwiadczeƒ i potrzebà ich odpo-
wiedniego zabezpieczenia przed fa∏szowaniem, w∏aÊ-
ciwego przygotowania zawodowego i kwalifikacji
techników warsztatu sprawdzajàcych tachografy cy-
frowe oraz rodzajem wykonywanych czynnoÊci egza-
minacyjnych i nak∏adem pracy cz∏onków komisji eg-
zaminacyjnej.

7. Prezes GUM lub upowa˝niony przez niego or-
gan administracji miar mo˝e, na podstawie umów cy-
wilnoprawnych, organizowaç i prowadziç szkolenia
w zakresie tachografów cyfrowych.

Art. 17. 1. CzynnoÊci wykonywane przez Prezesa
GUM lub upowa˝nione przez niego organy admini-
stracji miar podlegajà op∏acie.

2. Op∏at´ pobiera si´ za:

1) badania zwiàzane z wydaniem Êwiadectwa funk-
cjonalnoÊci; 

2) wydanie i zmian´ Êwiadectwa homologacji typu;
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3) wydanie i zmian´ zezwolenia na prowadzenie
warsztatu; 

4) wydanie uprawnienia dla technika warsztatu;

5) przeprowadzenie egzaminu z zakresu sprawdzania
tachografów cyfrowych.

3. Wnioskodawca uiszcza op∏aty, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—4, w terminie 14 dni od dnia dor´cze-
nia odpowiednio decyzji lub zaÊwiadczenia.

4. Wnioskodawca uiszcza op∏at´, o której mowa
w art. 16 ust. 5, przed przystàpieniem do egzaminu
z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych.

5. Do op∏at, o których mowa w ust. 2, stosuje si´
odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199), z tym ˝e uprawnienia organów podatko-
wych przys∏ugujà organom administracji miar.

6. WysokoÊç nale˝nej op∏aty, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, ustala organ administracji miar w trybie
decyzji, uwzgl´dniajàc czas trwania przeprowadza-
nych czynnoÊci, ich zakres oraz stawki godzinowe za
czas pracy pracowników administracji miar oraz kosz-
ty badaƒ wykonanych przez podmioty, o których mo-
wa w art. 4 ust. 6.

7. W przypadku umorzenia post´powania prowa-
dzonego przez Prezesa GUM w sprawach, o których
mowa:

1) w art. 4 ust. 1, na skutek wycofania wniosku przez
stron´, na której ˝àdanie post´powanie zosta∏o
wszcz´te, ponosi ona op∏at´ za badania wykonane
do momentu wycofania wniosku o wydanie Êwia-
dectwa funkcjonalnoÊci;

2) w art. 6 ust. 2, na skutek wycofania wniosku przez
stron´, na której ˝àdanie post´powanie zosta∏o
wszcz´te, ponosi ona op∏at´ za czynnoÊci spraw-
dzajàce wykonane do momentu wycofania wnio-
sku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsz-
tatu. 

8. WysokoÊç nale˝nej op∏aty, o której mowa w:

1) ust. 7 pkt 1, ustala Prezes GUM w trybie decyzji
umarzajàcej post´powanie, bioràc pod uwag´ za-
kres wykonanych badaƒ oraz stawki godzinowe za
czas pracy pracowników administracji miar; 

2) ust. 7 pkt 2, ustala Prezes GUM w trybie decyzji
umarzajàcej post´powanie, bioràc pod uwag´ za-
kres przeprowadzonych czynnoÊci sprawdzajà-
cych.

9. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 8 pkt 2,
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ wysokoÊç op∏aty za zmian´
zezwolenia na prowadzenie warsztatu w przypadku,
gdy sà przeprowadzane czynnoÊci sprawdzajàce. 

10. Stawka godzinowa za czas pracy pracownika
administracji miar nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 350 z∏. 

11. WysokoÊç op∏aty za:

1) wydanie lub zmian´ wydania Êwiadectwa homolo-
gacji typu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 4 000 z∏;

2) wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 17 000 z∏;

3) zmian´ zezwolenia na prowadzenie warsztatu nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝:

a) 2 000 z∏ — je˝eli nie sà przeprowadzane czynno-
Êci sprawdzajàce,

b) 5 000 z∏ — je˝eli sà przeprowadzane czynnoÊci
sprawdzajàce;

4) przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa
w art. 16 ust. 5, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 500 z∏.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç:

1) stawki godzinowej za czas pracy pracownika admi-
nistracji miar,

2) op∏at za czynnoÊci, o których mowa w ust. 2
pkt 2—5

— majàc na uwadze struktur´ kosztów poszczegól-
nych czynnoÊci. 

Art. 18. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
wybiera podmiot wydajàcy karty, majàc na uwadze
znaczenie zadaƒ realizowanych przez podmiot wyda-
jàcy karty dla krajowej polityki bezpieczeƒstwa, posia-
dany przez ten podmiot potencja∏ techniczny oraz
zdolnoÊç i gotowoÊç do natychmiastowego poniesie-
nia nak∏adów inwestycyjnych na uruchomienie proce-
sów w zakresie wydawania kart, dotychczasowe do-
Êwiadczenia w dziedzinie personalizacji i elektronicz-
nych zabezpieczeƒ dokumentów istotne z punktu wi-
dzenia zapewnienia w∏aÊciwego poziomu bezpieczeƒ-
stwa systemu oraz bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊç sku-
tecznego nadzoru przez administracj´ rzàdowà. Do
wyboru podmiotu stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.2)) do-
tyczàce przetargu ograniczonego. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu:

1) jest administratorem ewidencji kart;

2) powierza podmiotowi wydajàcemu karty przetwa-
rzanie danych zawartych w ewidencji kart;

3) powierza narodowe klucze kryptograficzne pod-
miotowi wydajàcemu karty;

4) powierza zadanie polegajàce na wymianie z krajo-
wymi i zagranicznymi organami oraz uprawniony-
mi s∏u˝bami i instytucjami danych i informacji nie-
zb´dnych tym organom, uprawnionym s∏u˝bom
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i instytucjom w procesach wydawania kart i kon-
troli stosowania tachografów cyfrowych w trans-
porcie drogowym.

3. Dla bezpieczeƒstwa danych i informacji zawar-
tych w ewidencji kart, urzàdzenia i systemy informa-
tyczne s∏u˝àce do jej prowadzenia powinny spe∏niaç
warunki okreÊlone w przepisach w sprawie warunków
technicznych i organizacyjnych dla urzàdzeƒ i syste-
mów informatycznych s∏u˝àcych do przetwarzania da-
nych osobowych.

4. Szczegó∏owe prawa i obowiàzki podmiotu wy-
dajàcego karty okreÊla umowa zawarta mi´dzy mini-
strem w∏aÊciwym do spraw transportu a podmiotem
wydajàcym karty.

Art. 19. 1. Podmiot wydajàcy karty, o którym mo-
wa w art. 18 ust. 1:

1) prowadzi w imieniu ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu krajowe centrum certyfikacji elektro-
nicznej; 

2) prowadzi centrum certyfikacji elektronicznej w∏aÊ-
ciwe do wydawania elektronicznych zabezpieczeƒ;

3) wytwarza klucze i elektroniczne zabezpieczenia dla
u˝ytkowników krajowych oraz, w imieniu ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, prowadzi ich
ewidencj´ zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002;

4) produkuje lub kupuje karty do tachografu cyfro-
wego;

5) przedstawia do zatwierdzenia przez ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw transportu projekty wzorów kart
i stosowanych zabezpieczeƒ, uwzgl´dniajàce wy-
magania okreÊlone w rozporzàdzeniu Komisji
(WE) nr 1360/2002;

6) na zamówienie producentów tachografów cyfro-
wych dostarcza elektroniczne zabezpieczenia tych
urzàdzeƒ;

7) realizuje proces wydawania kart, a w szczególno-
Êci: przyjmuje wnioski o wydanie, wznowienie lub
wymian´ kart i wydaje karty, zapewniajàc w∏aÊci-
wà organizacj´ ich odbioru na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

8) realizuje proces personalizacji kart; 

9) prowadzi:

a) ewidencj´ kart wydanych, wznowionych, wy-
mienionych, skradzionych, utraconych i uszko-
dzonych, z uwzgl´dnieniem przepisów rozpo-
rzàdzenia Rady (EWG) nr 3821/85,

b) wymian´, z krajowymi i zagranicznymi organa-
mi oraz uprawnionymi s∏u˝bami i instytucjami,
danych i informacji zawartych w ewidencji kart,
za poÊrednictwem Tachonetu;

10) upowszechnia informacje dotyczàce formularzy
wniosków wymaganych do wydania, wznowienia
lub wymiany kart, publikuje i organizuje dystrybu-
cj´ materia∏ów informacyjnych o warunkach sto-
sowania i u˝ytkowania kart oraz sankcjach przewi-

dzianych prawem za naruszenie przepisów w tym
zakresie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki techniczne i wyma-
gania dotyczàce bezpieczeƒstwa w procesie wydawa-
nia certyfikatów elektronicznych i tworzenia zabezpie-
czeƒ elektronicznych, kierujàc si´ koniecznoÊcià za-
pewnienia bezpieczeƒstwa systemu.

Art. 20. 1. Kart´ wydaje si´ na wniosek:

1) kierowcy — w przypadku karty kierowcy;

2) przewoênika drogowego lub innego podmiotu wy-
konujàcego przewozy drogowe, b´dàcego w∏aÊci-
cielem lub u˝ytkownikiem pojazdu samochodowe-
go obj´tego obowiàzkiem instalacji i u˝ytkowania
tachografu cyfrowego, o którym mowa w rozpo-
rzàdzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 — w przypadku
karty przedsi´biorstwa;

3) podmiotu prowadzàcego warsztat oraz innego
uprawnionego podmiotu, o którym mowa w roz-
porzàdzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 — w przy-
padku karty warsztatowej;

4) kierownika lub dowódcy jednostki organizacyjnej
organu upowa˝nionego do kontroli tachografów
cyfrowych — w przypadku karty kontrolnej. 

2. Do wniosku o wydanie karty do∏àcza si´: 

1) kopi´ prawa jazdy i fotografi´ kierowcy — w przy-
padku karty kierowcy;

2) kopi´ wypisu z licencji lub wypisu z zaÊwiadczenia
potwierdzajàcego zg∏oszenie przez przedsi´biorc´
prowadzenia przewozów drogowych jako dzia∏al-
noÊci pomocniczej w stosunku do jego podstawo-
wej dzia∏alnoÊci — w przypadku karty przedsi´-
biorstwa;

3) kopi´ zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1,
kopi´ Êwiadectwa, o którym mowa w art. 16 ust. 2,
posiadanego przez technika warsztatu oraz jego
fotografi´ — w przypadku karty warsztatowej;

4) fotografi´ osoby uprawnionej do przeprowadzania
kontroli — w przypadku karty kontrolnej imiennej.

3. Za wydanie, wznowienie lub wymian´ karty po-
biera si´ op∏at´.

4. Wnioskodawca do wniosku o wydanie, wzno-
wienie lub wymian´ karty do∏àcza dowód wniesienia
op∏aty za wydanie karty. 

5. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 3, okreÊla
umowa zawarta pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu a podmiotem wydajàcym karty, przy
czym w konsultacjach w sprawie op∏at za karty biorà
udzia∏ polskie organizacje o zasi´gu ogólnokrajowym
zrzeszajàce przewoêników drogowych, pracodawców
i pracobiorców w sektorze transportu drogowego.

6. Przy ustalaniu op∏aty uwzgl´dnia si´:

1) koszty zwiàzane z wykonywaniem zadaƒ przez
podmiot wydajàcy karty, a w szczególnoÊci z ob-
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s∏ugà, produkcjà, personalizacjà i dystrybucjà kart
oraz prowadzeniem ich ewidencji;

2) interes podmiotów sektora transportu drogowego.

7. Kierowcy pozostajàcemu w stosunku pracy i wy-
konujàcemu przewozy z wykorzystaniem pojazdów
wyposa˝onych w tachografy cyfrowe poniesionà
op∏at´ za wydanie, wznowienie lub wymian´ karty kie-
rowcy mo˝e refundowaç pracodawca na podstawie
imiennego dowodu uiszczenia tej op∏aty.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu og∏asza,
w drodze obwieszczenia w dzienniku urz´dowym mi-
nistra, wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 3. Infor-
macj´ o wysokoÊci op∏at minister w∏aÊciwy do spraw
transportu umieszcza na stronie podmiotowej Biulety-
nu Informacji Publicznej, a podmiot wydajàcy karty —
na swoich stronach internetowych.

9. Wp∏aty z tytu∏u op∏at za karty stanowià przychód
podmiotu wydajàcego karty.

Art. 21. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory wniosków
o wydanie kart oraz standardy, jakim powinny odpo-
wiadaç za∏àczniki do wniosku, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia jednolitej i przejrzystej formy
wniosków oraz procedury i terminy rozpatrywania
wniosków i wydawania kart. 

2. Wnioski wraz z za∏àcznikami, o których mowa
w ust. 1, sk∏adane sà w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. Z∏o˝enie wniosku w formie elektronicz-
nej nast´puje z wykorzystaniem bezpiecznego podpi-
su elektronicznego weryfikowanego za pomocà wa˝-
nego kwalifikowanego certyfikatu. 

Art. 22. 1. Podmiot wydajàcy karty w ramach pro-
cesu wydawania kart:

1) sprawdza prawdziwoÊç danych zawartych we wnio-
sku o wydanie karty kierowcy lub karty warsztato-
wej, korzystajàc z: 

a) Tachonetu, 

b) centralnej ewidencji kierowców,

c) ewidencji warsztatów i rejestru zezwoleƒ na ich
prowadzenie;

2) mo˝e zwróciç si´ o potwierdzenie danych zawar-
tych we wniosku o wydanie karty przedsi´bior-
stwa przez organy wydajàce odpowiednio licencj´
na transport drogowy lub zaÊwiadczenie o wyko-
nywaniu przewozów na potrzeby w∏asne.

2. Po pozytywnej weryfikacji danych, o których
mowa w ust. 1, podmiot wydajàcy karty wydaje kart´
na okres:

1) 5 lat, nie d∏u˝szy jednak ni˝ okres wa˝noÊci prawa
jazdy posiadanego przez kierowc´ — w przypadku
karty kierowcy;

2) 5 lat, nie d∏u˝szy jednak ni˝ okres wa˝noÊci licencji
lub zaÊwiadczenia na niezarobkowy przewóz dro-
gowy — w przypadku karty przedsi´biorstwa;

3) 1 roku — w przypadku karty warsztatowej;

4) wskazany we wniosku o wydanie karty, nie d∏u˝szy
jednak ni˝ 5 lat — w przypadku karty kontrolnej.

3. Wydanie karty jest czynnoÊcià, która nie wyma-
ga decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.3)).

4. Terminy i warunki wydawania, wymiany lub
wznowienia karty, okreÊlone w rozporzàdzeniu Rady
(EWG) nr 3821/85 w odniesieniu do karty kierowcy,
stosuje si´ równie˝ do karty: warsztatowej, przedsi´-
biorstwa i kontrolnej. 

5. Karta kierowcy i karta warsztatowa sà kartami
imiennymi. Karta kontrolna mo˝e byç kartà imiennà.

6. Karta warsztatowa, karta kontrolna i karta przed-
si´biorstwa zawierajà odpowiednio oznaczenie pod-
miotu prowadzàcego warsztat i innego uprawnionego
podmiotu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3, orga-
nu kontroli i podmiotu wnoszàcego o wydanie karty
przedsi´biorstwa.

7. Skargi i wnioski zwiàzane z wykonywaniem
przez podmiot wydajàcy karty czynnoÊci, o których
mowa w art. 19 ust. 1, rozpatruje minister w∏aÊciwy do
spraw transportu. Do rozpatrywania skarg i wniosków
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u VIII ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego.

Art. 23. 1. Karta stanowi w∏asnoÊç podmiotu wy-
dajàcego karty.

2. Posiadacz karty jest obowiàzany:

1) niezw∏ocznie zawiadomiç o jej utracie podmiot wy-
dajàcy karty; 

2) zwróciç kart´ do podmiotu wydajàcego karty,
w przypadku gdy:

a) karta uleg∏a uszkodzeniu,

b) up∏ynà∏ termin, na jaki karta zosta∏a wydana,

c) technik warsztatu b´dàcy posiadaczem karty
warsztatowej zmieni∏ miejsce zatrudnienia,

d) technik warsztatu b´dàcy posiadaczem karty
warsztatowej przesta∏ wykonywaç zawód.

3. Podmiot wydajàcy karty przyjmuje i rejestruje
zawiadomienie o utracie karty. 

4. Znalezionà kart´ przekazuje si´ do:

1) podmiotu wydajàcego karty; 

2) najbli˝szej jednostki Policji albo

3) organu kontrolnego upowa˝nionego do wykony-
wania kontroli transportu drogowego.
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5. Kart´ przekazanà w trybie ust. 4 pkt 2 i 3 lub kar-
t´ kierowcy zatrzymanà na podstawie art. 14 ust. 4
lit. c rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 3821/85 organ
kontrolny zwraca podmiotowi wydajàcemu karty. 

6. Po otrzymaniu karty, w trybie ust. 4 lub ust. 5,
podmiot wydajàcy karty:

1) uniewa˝nia jà i niszczy;

2) przekazuje jà w∏aÊciwemu podmiotowi w paƒ-
stwie, w którym karta zosta∏a wydana, albo

3) wystawia zaÊwiadczenie o uszkodzeniu karty —
w przypadku kart zwróconych w trybie ust. 2
pkt 2 lit. a.

7. Podmiot wydajàcy karty wzywa posiadacza kar-
ty do jej zwrotu w terminie 7 dni, gdy z przeprowadzo-
nego post´powania administracyjnego lub karnego
wynika, ˝e karta zosta∏a wydana na podstawie fa∏szy-
wych informacji i dokumentów. W przypadku gdy po-
siadacz karty nie zwróci jej w wyznaczonym terminie,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji dotyczàcym obowiàzków o charakte-
rze niepieni´˝nym.

Art. 24. 1. Kto:

1) wprowadza do obrotu lub u˝ytkowania tachograf
cyfrowy bez wa˝nego Êwiadectwa homologacji ty-
pu,

2) wykonuje dzia∏alnoÊç w zakresie napraw, instalacji
lub sprawdzania tachografu cyfrowego bez zezwo-
lenia,

3) nie zg∏osi∏ faktu utraty karty warsztatowej

— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 5 000 z∏.

2. Organy administracji miar, w trybie decyzji, na-
k∏adajà kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1.

3. Wp∏ywy z kar pieni´˝nych, o których mowa
w ust. 1, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

4. Kto, b´dàc kierowcà pojazdu samochodowego
obj´tego obowiàzkiem wyposa˝enia w tachograf cy-
frowy:

1) u˝ywa wi´cej ni˝ jednej karty kierowcy,

2) prowadzi pojazd, pos∏ugujàc si´ cudzà lub niewa˝-
nà kartà kierowcy,

3) prowadzi pojazd, nie pos∏ugujàc si´ kartà kierowcy,

4) po zakoƒczeniu przewozu drogowego wykonywa-
nego bez u˝ycia karty kierowcy, która dzia∏a∏a wa-
dliwie, zosta∏a zniszczona, zgubiona lub skradziona,
nie zrobi∏ wydruku informacji z tachografu cyfro-
wego odnoszàcych si´ do okresów rejestrowanych
przez ten tachograf oraz nie zaznaczy∏ szczegó∏ów,
które umo˝liwi∏yby jego identyfikacj´ (numeru kar-
ty kierowcy i jego nazwiska lub numeru prawa jaz-
dy), i nie opatrzy∏ wydruku swoim podpisem,

5) nie zg∏osi∏ faktu utraty karty kierowcy,

6) nie zwróci∏ uszkodzonej karty kierowcy,

7) odmówi∏ okazania karty kierowcy na ˝àdanie
uprawnionego organu kontrolnego

— podlega karze grzywny.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4
pkt 1 i 2, wysokoÊç grzywny za stwierdzone narusze-
nia nie mo˝e przekroczyç kwoty 10 000 z∏.

6. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w ust. 4, nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykroczenia. 

7. Organy wykonujàce zadania kontroli transportu
drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z póên. zm.4)) sà uprawnio-
ne do nak∏adania kary grzywny.

8. Wp∏ywy uzyskane z kar grzywny, o których mo-
wa w ust. 4, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa. 

Art. 25. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1486) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 100c w ust. 1 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) podmiotowi wydajàcemu karty, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o syste-
mie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180,
poz. 1494);

13) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu
w celu umo˝liwienia organom i s∏u˝bom
uprawnionym do korzystania z systemu Ta-
chonet wymian´ danych z organami i upraw-
nionymi s∏u˝bami w innych paƒstwach,
w których funkcjonuje system tachografu cy-
frowego.”;

2) w art. 129 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych
w ustawie, dokumentów stwierdzajàcych
uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego
u˝ywania oraz karty kierowcy w przypadkach
przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporzà-
dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia
1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych sto-
sowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz.
WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE
L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporzà-
dzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 wrze-
Ênia 1998 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie Rady
(EWG) nr 3821/85 w sprawie urzàdzeƒ rejestru-
jàcych stosowanych w transporcie drogowym
oraz dyrektyw´ nr 88/599/EWG dotyczàcà sto-
sowania rozporzàdzeƒ Rady (EWG) nr 3820/85
i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274
z 09.10.1998, str. 1);”. 
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Art. 26. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) samowolnie:

a) zmienia wskazania urzàdzeƒ pomiarowo-
-kontrolnych lub tachografów cyfrowych za-
instalowanych w pojeêdzie, z zastrze˝eniem
ust. 1 pkt 3,

b) zmienia lub usuwa dane zapisane w tacho-
grafie cyfrowym lub na karcie kierowcy
i karcie przedsi´biorstwa.”; 

2) w art. 55 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) kontroli karty kierowcy i karty przedsi´-
biorstwa;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kontroli zainstalowanych w pojeêdzie urzà-
dzeƒ pomiarowo-kontrolnych lub tachogra-
fu cyfrowego;”;

3) w art. 72 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umo˝liwiç przekazanie, za potwierdzeniem od-
bioru, kopii dokumentów, w tym gromadzo-
nych przez przedsi´biorc´ wydruków z tacho-
grafu cyfrowego i karty kierowcy, oraz orygi-
na∏u zapisu urzàdzenia samoczynnie rejestru-
jàcego pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy i postoju lub
karty kierowcy, których kontrola b´dzie doko-
nywana poza siedzibà przedsi´biorcy.”;

4) w art. 73 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) zatrzymaç kart´ kierowcy w przypadkach,
o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. c rozporzà-
dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grud-
nia 1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych
stosowanych w transporcie drogowym
(Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz
Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), lub kar-
t´ przedsi´biorstwa;”.

Art. 27. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do tachogra-
fów cyfrowych w zakresie okreÊlonym w usta-
wie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachogra-
fów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494).”;

2) w art. 8 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Legalizacja ponowna urzàdzeƒ rejestrujàcych
stosowanych w transporcie drogowym — ta-

chografów samochodowych jest wykonywa-
na wy∏àcznie po naprawie.”;

3) w art. 16a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upowa˝niony podmiot jest obowiàzany pro-
wadziç dokumentacj´ czynnoÊci wykonywa-
nych w ramach legalizacji i przechowywaç
jà przez okres co najmniej 30 dni od dnia
up∏ywu okresu wa˝noÊci legalizacji danego
przyrzàdu pomiarowego.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Je˝eli upowa˝niony podmiot zaprzesta∏ pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej upowa˝nie-
niem lub nastàpi∏o cofni´cie udzielonego
upowa˝nienia, to jest on obowiàzany prze-
kazaç niezw∏ocznie ca∏à zgromadzonà doku-
mentacj´, o której mowa w ust. 3, organowi
administracji miar w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci.”;

4) w art. 16d:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przedsi´biorca, który uzyska∏ zezwolenie,
jest obowiàzany zg∏aszaç Prezesowi, na piÊ-
mie, wszystkie zmiany danych, o których
mowa w art. 16c ust. 3 i 4, nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 4,
przedsi´biorca jest obowiàzany:

1) przechowywaç przez okres co najmniej
trzech lat od dnia wykonania czynnoÊci;

2) udost´pniaç na ka˝de ˝àdanie organu
administracji miar;

3) w przypadku likwidacji dzia∏alnoÊci, cof-
ni´cia lub wygaÊni´cia zezwolenia prze-
kazaç w ca∏oÊci organowi administracji
miar w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
prowadzenia dzia∏alnoÊci.”; 

5) art. 16f otrzymuje brzmienie:

„Art. 16f. 1. Prezes cofa zezwolenie, je˝eli:
1) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç

warunki okreÊlone w art. 16c ust. 3;
2) wydano prawomocne orzeczenie

zakazujàce przedsi´biorcy wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej
obj´tej zezwoleniem;

3) podj´to decyzj´ o likwidacji lub
og∏oszono upad∏oÊç przedsi´biorcy;

4) przedsi´biorca nie usunà∏ w wyzna-
czonym terminie stanu faktycznego
niezgodnego z przepisami prawa;

5) przedsi´biorca stosuje przyrzàdy po-
miarowe nieposiadajàce dowodów
prawnej kontroli metrologicznej. 

2. Je˝eli wydano decyzj´ o cofni´ciu ze-
zwolenia z przyczyn, o których mowa
w art. 16f ust. 1 pkt 2, 4 i 5, przedsi´-

Dziennik Ustaw Nr 180 — 11296 — Poz. 1494

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163,
poz. 1362, Nr 172, poz. 1440 i Nr 175, poz. 1462.



biorca mo˝e z∏o˝yç ponownie wnio-
sek o wydanie zezwolenia po up∏ywie
2 lat od dnia, w którym decyzja ta sta-
∏a si´ ostateczna.”;

6) w art. 24 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielenie lub zmian´ zezwolenia do wykony-
wania napraw lub instalacji oraz sprawdzania
przyrzàdów pomiarowych;”;

7) w art. 26 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5;

8) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Kto: 

1) wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie instalacji lub napraw
oraz sprawdzania urzàdzeƒ reje-
strujàcych stosowanych w trans-
porcie drogowym — tachografów
samochodowych bez wymagane-
go zezwolenia,

2) u˝ytkuje przyrzàdy pomiarowe pod-
legajàce obowiàzkowemu spraw-
dzeniu, o którym mowa w pkt 2
i 3 rozdzia∏u VI za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych
stosowanych w transporcie dro-
gowym (Dz. Urz. WE L 370
z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz.

WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), bez
wymaganego sprawdzenia

— podlega karze pieni´˝nej w wyso-
koÊci 5 000 z∏.

2. Wp∏ywy uzyskane z kar pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 1, stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.6)) w art. 75 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a
w brzmieniu:

„2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie
warsztatu w zakresie okreÊlonym w przepisach
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tacho-
grafów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494).”.

Art. 29. Podmiotem wydajàcym karty przez okres
7 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy jest Polska Wy-
twórnia Papierów WartoÊciowych S.A.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175,
poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480 i Nr 179,
poz. 1485.
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) wymagania, jakim powinien odpowiadaç sprz´t
elektryczny i elektroniczny, zwany dalej „sprz´tem”,

2) zasady post´powania ze zu˝ytym sprz´tem w spo-
sób zapewniajàcy ochron´ zdrowia i ˝ycia ludzi

oraz ochron´ Êrodowiska zgodnie z zasadà zrów-
nowa˝onego rozwoju

— w celu ograniczenia iloÊci odpadów powsta∏ych ze
sprz´tu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu
zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.

2. W sprawach dotyczàcych post´powania ze zu˝y-
tym sprz´tem w zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje si´ przepisy o odpadach.

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu˝ytego

sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 34 i L 345 z 31.12.2003, str. 106).
Dane dotyczàce aktu prawa Unii Europejskiej og∏oszonego przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej usta-
wie, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, ustaw´ z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depo-
zytowej.


