
DECYZJA NR 18  

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw egzaminów z zakresu sprawdzania i przeglądów 

tachografów analogowych lub cyfrowych   

 

 Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 3 regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Miar 

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. 

GUM poz. 14) zarządza się, co następuje:  

 § 1. Powołuje się Zespół do spraw egzaminów z zakresu sprawdzania i przeglądów 

tachografów analogowych lub cyfrowych, zwany dalej „Zespołem”.  

 § 2. Mając na uwadze zapewnienie realizacji kompetencji Prezesa Głównego Urzędu 

Miar, zwanego dalej „GUM”, związanych z egzaminami z zakresu sprawdzania i przeglądów 

tachografów analogowych lub cyfrowych, zwanych dalej „egzaminami”, do zadań Zespołu 

należy: 

1) wsparcie merytoryczne komórki organizacyjnej GUM odpowiedzialnej za organizację 

egzaminów;  

2) przygotowywanie zbioru pytań testowych i zadań egzaminacyjnych, o których mowa 

w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

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

3) przegląd i weryfikacja pod względem poprawności merytorycznej i aktualności zbioru 

pytań testowych i zadań egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 2; 

4) analiza przepisów prawnych i zgłaszanie Prezesowi GUM propozycji ewentualnych 

usprawnień związanych z przeprowadzaniem egzaminów z zakresu sprawdzania 

i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych. 

 § 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący Zespołu – Paulina Olszewska – naczelnik w Biurze Certyfikacji; 

2) członkowie Zespołu: 
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a) Michał Kolczyński – naczelnik w Biurze Nadzoru i Kontroli, 

b) Agnieszka Czeredys – główny specjalista w Biurze Nadzoru i Kontroli, 

c) Tomasz Pietrucha – główny specjalista w Biurze Nadzoru i Kontroli, 

d) Grzegorz Płoski – inspektor w Biurze Nadzoru i Kontroli, 

e) Marta Wierzejska-Adamowicz – starszy metrolog w Samodzielnym 

Laboratorium Długości, 

f) Jacek Ratajczak –  starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium Długości, 

g) Mirosław Kuczkowski – starszy metrolog w Samodzielnym Laboratorium 

Długości; 

h) Danuta Ryś – główny specjalista w Biurze Certyfikacji, 

i) Karol Markiewicz – główny specjalista w Biurze Certyfikacji. 

2. Przewodniczący Zespołu może, po uzyskaniu zgody Prezesa GUM, zaprosić inne osoby 

do prac w Zespole, z tym że osobom tym przysługuje wyłącznie głos doradczy. 

 § 4. 1. Przewodniczący Zespołu: 

1) kieruje pracami Zespołu i koordynuje realizację zadań Zespołu; 

2) zwołuje i prowadzi spotkania Zespołu; 

3) odpowiada za terminową realizację zadań Zespołu, o których mowa w § 2; 

4) może zlecić członkowi Zespołu zadanie służące realizacji zadań określonych w § 2 

wraz z określeniem terminu jego realizacji; 

5) reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje członek 

Zespołu uprzednio wskazany przez Przewodniczącego Zespołu. 

3. Ze spotkań Zespołu oraz przyjętych na nim ustaleń Przewodniczący Zespołu sporządza 

i podpisuje protokół, a w razie jego nieobecności czynności te wykonuje członek Zespołu, 

o którym mowa w ust. 2.  

4. Przewodniczący Zespołu raz na kwartał przedstawia Prezesowi GUM sprawozdanie 

z działalności Zespołu. 

 § 5. Decyzje Zespołu podjęte w trakcie spotkań zapadają zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej sześciu osób wchodzących w skład Zespołu. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności na 

spotkaniu, głos członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2. 
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 § 6. Przewodniczący Zespołu oraz jego członkowie zobowiązani są, w zakresie 

realizacji zadań Zespołu, do stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej tachografów.  

 § 7. Członkowie Zespołu spełniający wymagania określone w ustawie, o której mowa 

w § 2 pkt 2, mogą być powoływani do komisji egzaminacyjnych przeprowadzających 

egzaminy.  

 § 8. Za udział w pracach Zespołu osoby wchodzące w skład Zespołu nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

 § 9. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

 

 

Radosław Wiśniewski 

PREZES 

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

(podpisano elektronicznie) 

 

 

  


