
Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o tachografach  

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

Tachografy należą do grupy przyrządów, których sprawdzanie, naprawa i instalacja, w tym 

aktywacja, wymagają uzyskania zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. W ramach nadzoru 

nad przedsiębiorcami działającymi na podstawie udzielonego zezwolenia przeprowadzane są 

kontrole i audyty. 

Kontrole warsztatów tachografów prowadzone są na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń 

niezbędnych do  instalacji, sprawdzania i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych  

(Dz. U. poz. 878). 

Kontrole i audyty na prowadzone są na zasadach określonych rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem art. 47–49 i art. 51 tej ustawy, których nie stosuje  

się do przeprowadzania audytu (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) oraz aktów 

wykonawczych do rozporządzenia (UE) nr 165/2014. 

Procedura audytu warsztatów tachografów obejmuje następujące czynności: 

1. Poinformowanie przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia audytu – opcjonalnie. 

2. Doręczenie kontrolowanemu upoważnień do przeprowadzenia audytu i okazanie 

legitymacji. 

3. Przedstawienie kontrolowanemu zakresu audytu oraz zapoznanie z prawami  

i obowiązkami, wskazanie terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia 

audytu. 

4. Ocenę dokumentów. 

5. Weryfikację personelu. 

6. Weryfikację warunków warsztatowych i technicznych. 

7. Weryfikację spełnienia warunków wydania zezwolenia i prowadzenia działalności zgodnie  

z wymaganiami. 

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych i audytów sporządza się protokół, który zawiera: 

1. imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej czynności kontrolne 

albo audyt; 

2. czas trwania kontroli albo audytu; 

3. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli albo audytu; 

4. opis nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli albo audytu; 

5. zalecenia pokontrolne. 

 


