
Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy 

o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480, z późn. zm.) 

 

Prowadzenie warsztatu w zakresie przeglądów okresowych, sprawdzania, napraw i instalacji 

wymagają uzyskania zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.  

W ramach nadzoru nad warsztatami przeprowadzane są audyty i kontrole na podstawie 

przepisów art. 21 ustawy o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480, z późn. zm.).  

W sprawach nieuregulowanych przepisami ww. ustawy, audyty i kontrole prowadzone są na 

zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).  

Kontrola zgodności sprawdzanych, instalowanych i naprawianych tachografów 

z wymaganiami przeprowadzana jest na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów 

stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 

w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji 

niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. L 60 

z 28.2.2014, s. 1).  

 

Procedura audytów i kontroli warsztatów tachografów obejmuje czynności:  

1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia czynności – opcjonalnie.  

2. Doręczenie kontrolowanemu upoważnień do audytów lub kontroli.  

3. Przedstawienie kontrolowanemu zakresu kontroli oraz zapoznanie z prawami 

i obowiązkami, wskazanie terminu rozpoczęcia i  przewidywanego terminu zakończenia 

kontroli.  

4. Czynności wykonywane podczas audytu lub kontroli:  

a. Ocena spełnienia warunków wydania zezwolenia;  

b. Oględziny dokumentacji wytworzonej w warsztacie;  

c. Określenie sposobu doboru próby i pobranie próbek: kopii dokumentacji lub sporządzenie 

jej odwzorowania elektronicznego;  

d. Pobranie danych elektronicznych;  

e. Analiza pobranych danych, podsumowanie wyników.  



f. Dokonanie ustaleń audytu lub kontroli.  

5. Sporządzenie protokołu.  

6. Doręczenie podmiotowi prowadzącemu warsztat protokołu. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, wydawane są konieczne do podjęcia czynności naprawcze.  

Podmiot kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych 

w protokole kontroli w terminie 7 dni od jego podpisania.  

 

Uwaga. Zgodnie z art. 51 ust. 3a ustawy Prawo przedsiębiorców, za zgodą przedsiębiorcy 

kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub 

przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. 
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