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ZARZÑDZENIE Nr 2
PREZESA G¸ÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej

Na podstawie § 10 ust. 4 rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie
uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania
sprawdzeƒ tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 73,
poz. 510) zarzàdzam co nast´puje:

§ 1. Zatwierdzam regulamin pracy komisji egzamina-
cyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu
sprawdzania tachografów cyfrowych okreÊlajàcy
szczegó∏owy tryb pracy komisji, który stanowi za-
∏àcznik do zarzàdzenia. 

§ 2. Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej okreÊlo-
ny w za∏àczniku do zarzàdzenia stosuje si´ do

wszystkich komisji egzaminacyjnych powo∏ywa-
nych przez Prezesa G∏ównego Urz´du Miar, zwa-
nego dalej „Prezesemö, na podstawie art. 16
ust. 5 ustawy o systemie tachografów cyfrowych
(Dz. U. Nr 180, poz. 1494).

§ 3. 1. Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej jest
przekazywany przez Zespó∏ Dyrektora General-
nego Urz´du G∏ównego Urz´du Miar przewod-
niczàcemu komisji egzaminacyjnej, z chwilà je-
go powo∏ania, za potwierdzeniem odbioru.

2. Procedur´, o której mowa w ust. 1, stosuje si´
wy∏àcznie w przypadku wyznaczenia danej oso-



by na przewodniczàcego komisji egzaminacyj-
nej po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany
regulaminu.

§ 4. 1. W przypadku gdy osoba zg∏oszona przez
uprawniony podmiot w charakterze obserwato-
ra i wylosowana do udzia∏u w pracach komisji
egzaminacyjnej, dwukrotnie bez usprawiedli-
wienia nie weêmie udzia∏u w egzaminie, Prezes
skreÊla t´ osob´ z listy obserwatorów i infor-
muje o tym podmiot zg∏aszajàcy wraz z proÊbà
o wskazanie nowego obserwatora.

2. List´ obserwatorów prowadzi i aktualizuje Ze-
spó∏ Dyrektora Generalnego Urz´du.

§ 5. 1. Obs∏ug´ technicznà komisji egzaminacyjnej za-
pewnia:

1) Dyrektor Generalny G∏ównego Urz´du Miar,
w przypadku przeprowadzania egzaminu
w siedzibie G∏ównego Urz´du Miar;

2) dyrektor Okr´gowego Urz´du Miar, w przy-
padku przeprowadzania egzaminu w siedzi-
bie danego Okr´gowego Urz´du Miar.

2. W zakres obs∏ugi, o której mowa w ust. 1,
wchodzi w szczególnoÊci przygotowanie sali
egzaminacyjnej oraz zabezpieczenie materia-
∏ów pomocniczych w postaci tekstów rozporzà-

dzeƒ (w liczbie odpowiadajàcej liczbie kandy-
datów na technika warsztatu przyst´pujàcych
do egzaminu):

1) Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia
1985 roku w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych
stosowanych w transporcie drogowym
(Dz. Urz. EWG L 370 z 31.12.1985, str. 8
z póên. zm.) oraz

2) Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca
2002 roku dostosowujàcego po raz siódmy
do post´pu technicznego rozporzàdzenie Ra-
dy (EWG) nr 3821/85 w sprawie urzàdzeƒ re-
jestrujàcych stosowanych

— a tak˝e zabezpieczenie sprz´tu technicznego
niezb´dnego do przeprowadzenia egzaminu,
w uzgodnieniu z przewodniczàcym komisji eg-
zaminacyjnej.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie nr 2 Prezesa G∏ównego
Urz´du Miar z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu pracy komisji egzami-
nacyjnej (Dz. Urz. GUM Nr 2, poz. 9).

§ 7. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie w terminie 3 dni od
dnia og∏oszenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska
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Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 2 Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 8 stycznia 2007 r. (poz. 1)

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

§ 1. Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej, zwany
dalej „regulaminem”, okreÊla szczegó∏owy tryb
pracy komisji egzaminacyjnej do przeprowadze-
nia egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów
cyfrowych, zwanej dalej „komisjà”.

§ 2. 1. Komisja sk∏ada si´ z:

1) przewodniczàcego oraz

2) dwóch cz∏onków.

2. W pracach komisji w trakcie egzaminu mogà
braç udzia∏ obserwatorzy powo∏ani przez Preze-
sa G∏ównego Urz´du Miar, zwanego dalej „Pre-
zesem”.

3. Zasady powo∏ywania cz∏onków komisji i obser-
watorów, wyznaczania przewodniczàcego ko-
misji oraz jego zadania okreÊla rozporzàdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r.
w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu

do wykonywania sprawdzeƒ tachografów cy-
frowych (Dz. U. Nr 73, poz. 510), zwane dalej
„rozporzàdzeniem”.

§ 3. 1. Komisja ze swojego sk∏adu wyznacza sekreta-
rza komisji.

2. Do zadaƒ sekretarza komisji nale˝y w szczegól-
noÊci:

1) przechowywanie testów, zestawów pytaƒ
oraz zestawu zadaƒ egzaminacyjnych przy-
gotowywanych przez komisj´ na potrzeby
danego egzaminu;

2) przygotowywanie arkuszy odpowiedzi;

3) nadzór nad w∏aÊciwym przygotowaniem
miejsca, w którym b´dzie przeprowadzany
egzamin.

§ 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa
w § 9 ust. 3 rozporzàdzenia, na wniosek cz∏onka



komisji, Prezes wy∏àcza takà osob´ ze sk∏adu ko-
misji i powo∏uje w to miejsce innà osobà.

§ 5. 1. Komisja przygotowuje test, zestawy pytaƒ oraz
zestaw zadaƒ egzaminacyjnych na potrzeby eg-
zaminu na podstawie zbiorów testów, pytaƒ
i zadaƒ egzaminacyjnych przekazanych prze-
wodniczàcemu komisji przez Prezesa.

2. Zasady uk∏adania testu, zestawów pytaƒ i za-
daƒ egzaminacyjnych sà nast´pujàce:

1) cz´Êç pisemna egzaminu — pytania do te-
stów, w liczbie 20, komisja wybiera spoÊród
pytaƒ zawartych w zbiorze pytaƒ testowych,
majàc na wzgl´dzie równomierne sprawdze-
nie wiedzy z zakresu przedmiotowego egza-
minu;

2) cz´Êç ustna egzaminu — komisja przygoto-
wuje zestawy pytaƒ, zawierajàce po 4 py-
tania wybrane ze zbioru pytaƒ egzamina-
cyjnych, w liczbie wi´kszej o jeden zestaw
ni˝ liczba kandydatów na techników warszta-
tu, którzy majà przystàpiç do egzaminu, ma-
jàc na wzgl´dzie zasad´, o której mowa
w pkt 1; 

3) cz´Êç praktyczna egzaminu — komisja przy-
gotowuje zestaw zadaƒ egzaminacyjnych,
wybranych ze zbioru zadaƒ egzaminacyj-
nych, w liczbie wi´kszej o jedno zadanie ni˝
liczba kandydatów na techników warsztatu,
którzy majà przystàpiç do egzaminu.

3. Zbiory oraz zestawy, o których mowa w ust. 1
i 2, nie mogà byç powielane i udost´pniane in-
nym podmiotom ni˝ cz∏onkowie komisji. Obser-
watorom przys∏uguje prawo wglàdu do tych
materia∏ów w trakcie trwania egzaminu. Zabro-
nione jest sporzàdzanie notatek, odpisów oraz
inne formy rejestracji informacji zawartych
w tych materia∏ach na potrzeby inne ni˝ praca
komisji. Nadzór w tym zakresie sprawuje prze-
wodniczàcy komisji.

§ 6. 1. Posiedzenia komisji zwo∏uje i prowadzi prze-
wodniczàcy komisji.

2. Prace komisji sà prowadzone, je˝eli w posie-
dzeniu biorà udzia∏ wszyscy cz∏onkowie komi-
sji. 

3. Komisja podejmuje wszystkie swoje decyzje
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. 

§ 7. 1. Obserwatorowi bioràcemu udzia∏ w pracach
komisji nie przys∏uguje prawo g∏osu.

2. W przypadku zastrze˝eƒ do prac komisji w trak-
cie egzaminu obserwator mo˝e zg∏osiç swoje
uwagi w formie pisemnej do Prezesa.

3. Przewodniczàcy komisji mo˝e wykluczyç od
udzia∏u w pracach komisji obserwatora w przy-

padku naruszenia zasad, o których mowa w § 5
ust. 3, lub stwierdzenia próby ingerowania
w przebieg egzaminu lub w samodzielnoÊç pra-
cy kandydatów na techników warsztatu.

§ 8. 1. Komisja, przed dopuszczeniem kandydata
na technika warsztatu do egzaminu, sprawdza,
czy kandydat uiÊci∏ wymaganà op∏at´ za eg-
zamin.

2. Je˝eli kandydat na technika warsztatu nie
uiÊci∏ op∏aty, o której mowa w ust. 1, przewod-
niczàcy komisji wzywa kandydata do niezw∏ocz-
nego usuni´cia tego braku, pod rygorem od-
rzucenia wniosku i niedopuszczenia do egza-
minu.

§ 9. 1. Egzamin przeprowadza si´ w wydzielonej sali,
w warunkach zapewniajàcych samodzielnoÊç
pracy zdajàcych. 

2. Cz∏onkowie komisji kontrolujà przebieg egza-
minu.

3. Przed rozpocz´ciem cz´Êci pisemnej egzaminu
przewodniczàcy lub sekretarz komisji wr´cza
kandydatom na techników warsztatu, za po-
twierdzeniem odbioru, arkusze odpowiedzi
oraz udost´pnia materia∏y pomocnicze.

§ 10. 1. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu cz´Êci pisemnej
egzaminu cz∏onkowie komisji zbierajà od zda-
jàcych wype∏nione w zakresie tej cz´Êci egza-
minu arkusze odpowiedzi. 

2. Numery pytaƒ i zadaƒ egzaminacyjnych oraz
wynik cz´Êci ustnej lub praktycznej powinny
byç odnotowane w arkuszu odpowiedzi dane-
go kandydata na technika warsztatu. 

3. W przypadku nie zaliczenia przez kandydata
na technika warsztatu cz´Êci ustnej lub prak-
tycznej w arkuszu odpowiedzi przewodniczàcy
komisji jest obowiàzany opisaç b∏´dy pope∏-
nione przez kandydata.

4. Po zakoƒczeniu egzaminu sekretarz komisji
przechowuje i zabezpiecza wype∏nione arku-
sze odpowiedzi.

§ 11. 1. Ustalenie wyników cz´Êci pisemnej egzaminu
nast´puje na posiedzeniu niejawnym komisji,
bez udzia∏u obserwatorów. Niezw∏ocznie po
ustaleniu wyników przewodniczàcy komisji
przekazuje informacje w tym zakresie kandy-
datom na technika warsztatu.

2. Informacj´ o wyniku cz´Êci ustnej egzaminu
lub cz´Êci pisemnej, przewodniczàcy komisji
przekazuje kandydatowi na technika warsztatu
po zakoƒczeniu udzielania przez niego odpo-
wiedzi, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku zg∏oszenia przez cz∏onka komisji
wàtpliwoÊci co do odpowiedzi udzielonych
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przez kandydata na technika warsztatu, prze-
wodniczàcy komisji mo˝e zarzàdziç doraênà
narad´, bez udzia∏u obserwatorów, w celu roz-
strzygni´cia tych wàtpliwoÊci. W przypadku
nie uzgodnienia jednolitego stanowiska przez
cz∏onków komisji ostatecznà decyzj´ co do za-
liczenia bàdê nie zaliczenia odpowiedzi udzie-
lonej przez kandydata podejmuje przewodni-
czàcy. Po zakoƒczeniu narady przewodniczàcy
komisji niezw∏ocznie komunikuje kandydatowi
ostateczny wynik egzaminu.

4. Cz∏onków komisji oraz obserwatorów obowià-
zuje zachowanie tajemnicy co do informacji
uzyskanych w trakcie przeprowadzania egza-
minu dotyczàcych poszczególnych osób przy-
st´pujàcych do egzaminu. 

§ 12. Podczas udzielania przez kandydata na technika
warsztatu odpowiedzi w trakcie cz´Êci ustnej eg-
zaminu cz∏onkowie komisji mogà zadawaç kan-
dydatowi dodatkowe pytania pozostajàce w bez-
poÊrednim zwiàzku z treÊcià wylosowanego py-
tania. 

§ 13. 1. Zadanie egzaminacyjne kandydat na technika
warsztatu wykonuje na sprz´cie technicznym
wskazanym mu przez cz∏onka komisji.

2. Kandydatowi na technika warsztatu przys∏u-
guje prawo wyboru rodzaju przyrzàdu kontro-
lnego s∏u˝àcego do sprawdzania tachografów
cyfrowych w zakresie przyrzàdów udost´pnio-
nych przez komisj´.

3. Je˝eli komisja uzna to za wskazane, mo˝e do-
puÊciç, na czas trwania cz´Êci praktycznej i do
wykorzystywania przez kandydatów zdajàcych
tà cz´Êç, przyrzàd kontrolny b´dàcy w posia-
daniu kandydata przyst´pujàcego do tej cz´Êci
egzaminu.

§ 14. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu egzaminu przez
kandydata na technika warsztatu z wynikiem po-
zytywnym, komisja egzaminacyjna wydaje mu
zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu, za potwier-
dzeniem odbioru. 

§ 15. 1. Posiedzenia komisji sà protoko∏owane przez
sekretarza komisji. Protokó∏ podpisywany jest
przez wszystkich cz∏onków komisji. 

2. Ka˝dy z cz∏onków komisji ma prawo zg∏osiç do
protoko∏u odr´bne stanowisko lub swoje uwa-
gi w odniesieniu do spraw omawianych na
posiedzeniu. 

3. W stosunku do uwag, o których mowa w ust.
2, przewodniczàcy komisji zobowiàzany jest
niezw∏ocznie zajàç stanowisko. Stanowisko to
jest ostateczne.

§ 16. 1. Z przebiegu egzaminu przewodniczàcy komi-
sji sporzàdza w dwóch egzemplarzach proto-

kó∏ egzaminu, który powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) dat´ i miejsce przeprowadzenia cz´Êci pi-
semnej, ustnej oraz praktycznej egzaminu;

2) sk∏ad komisji;

3) wskazanie obserwatorów;

4) imi´ i nazwisko ka˝dego zdajàcego kandy-
data na technika warsztatu z podaniem wy-
ników cz´Êci ustnej, pisemnej oraz prak-
tycznej egzaminu;

5) uwagi dotyczàce przebiegu egzaminu, je˝e-
li wystàpi∏y;

6) informacj´, o której mowa w § 13 ust. 5 roz-
porzàdzenia, je˝eli ma to zastosowanie;

7) informacj´ o kandydatach na technika
warsztatu niedopuszczonych do egzaminu
w przypadku, o którym mowa w § 8
ust. 2 zarzàdzenia;

8) podpisy cz∏onków komisji.

2. Protokó∏ egzaminu mo˝e byç równie˝ podpi-
sany przez obserwatorów.

§ 17. 1. Po zakoƒczeniu egzaminu przewodniczàcy ko-
misji niezw∏ocznie przekazuje protokó∏ egza-
minu zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia.

2. Sekretarz komisji w terminie 14 dni od dnia za-
koƒczenia egzaminu przekazuje pe∏nà doku-
mentacj´ z przebiegu prac komisji i egzaminu
(w tym egzemplarze testu, zestawów zadaƒ
i zestawu pytaƒ egzaminacyjnych b´dàce
przedmiotem egzaminu) oraz zwraca zbiory
testów, pytaƒ oraz zadaƒ egzaminacyjnych
przekazanych przez Prezesa, do Zespo∏u Dy-
rektora Generalnego Urz´du w G∏ównym
Urz´dzie Miar.

3. Sekretarz komisji z przekazania dokumentacji,
o której mowa w ust. 2, sporzàdza w dwóch
egzemplarzach protokó∏, który podpisuje on
oraz upowa˝niony pracownik Zespo∏u Dyrek-
tora Generalnego Urz´du.

§ 18. 1. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowe-
go stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3, § 5,
§ 6 oraz § 9—17 regulaminu, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Sekretarzem komisji pozostaje osoba, która
pe∏ni∏a t´ funkcj´ podczas egzaminu w pierw-
szym terminie.

3. Arkusze odpowiedzi sà wr´czane kandydatom
na technika warsztatu tylko wówczas, gdy
przyst´pujà ponownie do wszystkich cz´Êci
egzaminu.
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2

OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrzàdów pomiarowych 
w okresie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834) og∏asza si´ rejestr zatwierdzonych typów

przyrzàdów pomiarowych w okresie od dnia 1 paê-
dziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., stanowià-
cy za∏àcznik do niniejszego obwieszczenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska

Za∏àcznik do obwieszczenia Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 7 lutego 2007 r. (poz. 2)

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZÑDÓW POMIAROWYCH
W OKRESIE OD DNIA 1 PAèDZIERNIKA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.
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3

OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie udzielonych zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw
oraz sprawdzania urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie drogowym 

— tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 16d ust. 6 ustawy z dnia 11 ma-
ja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834) og∏asza si´ informacj´ o udzielonych ze-
zwoleniach na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania

urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie
drogowym — tachografów samochodowych w okre-
sie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia
2006 r., stanowiàcà za∏àcznik do niniejszego obwiesz-
czenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska
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Za∏àcznik do obwieszczenia Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 7 lutego 2007 r. (poz. 3)

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI LUB NAPRAW ORAZ SPRAWDZANIA URZÑDZE¡ REJESTRUJÑCYCH STOSOWA-

NYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM — TACHOGRAFÓW SAMOCHODOWYCH
OD DNIA 1 PAèDZIERNIKA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.



—————
1 Symbol ZZ przy numerze decyzji oznacza zmian´ w decyzji której numer wskazano poni˝ej.
2 Cecha zapisana jako pl–n xxxx poÊwiadcza wykonanie naprawy, cecha zapisana jako PL xxxx poÊwiadcza wykonanie

sprawdzenia.
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie upowa˝nieƒ do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej 
okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiarowych udzielonych 

w okresie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Dziennik Urz´dowy G∏ównego Urz´du Miar Nr 1 — 19 — Poz. 4

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktach prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220,
poz. 1600) og∏asza si´ informacj´ o udzielonych przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Miar w okresie od dnia

1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. upo-
wa˝nieniach do legalizacji pierwotnej i legalizacji po-
nownej okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiaro-
wych, stanowiàcà za∏àcznik do niniejszego obwiesz-
czenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska

Za∏àcznik do obwieszczenia Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 7 lutego 2007 r. (poz. 4)

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR UPOWA˚NIENIACH 
DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ 
OKREÂLONYCH RODZAJÓW PRZYRZÑDÓW POMIAROWYCH

W OKRESIE OD DNIA 1 PAèDZIERNIKA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.



5

OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych 
w okresie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Dziennik Urz´dowy G∏ównego Urz´du Miar Nr 1 — 20 — Poz. 5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 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
i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834) og∏asza si´ informacj´ o utworzeniu punk-

tów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 paêdziernika
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., stanowiàcà za∏àcz-
nik do niniejszego obwieszczenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska

Za∏àcznik do obwieszczenia Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 7 lutego 2007 r. (poz. 5)

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH
OD DNIA 1 PAèDZIERNIKA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie zmian w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych 
w okresie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Dziennik Urz´dowy G∏ównego Urz´du Miar Nr 1 — 25 — Poz. 6

Na podstawie art. 12 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220,
poz. 1600) og∏asza si´ informacj´ o zmianach w decy-

zjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie
od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
stanowiàcà za∏àcznik do niniejszego obwieszczenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska

Za∏àcznik do obwieszczenia Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 1 lutego 2007 r. (poz. 6)

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH
W OKRESIE OD DNIA 1 PAèDZIERNIKA 2006R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie udzielonych zezwoleƒ na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, 
napraw oraz sprawdzeƒ tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji 

w okresie od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Dziennik Urz´dowy G∏ównego Urz´du Miar Nr 1 — 26 — Poz. 7

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz.
1494) og∏asza si´ informacj´ o udzielonych zezwole-
niach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji,
w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeƒ tachografów

cyfrowych, w tym ich kalibracji w okresie od dnia
1 paêdziernika 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., sta-
nowiàcà za∏àcznik do niniejszego obwieszczenia.

Prezes G∏ównego Urz´du Miar: J. M. Popowska

Za∏àcznik do obwieszczenia Prezesa G∏ównego Urz´du Miar
z dnia 7 lutego 2007 r. (poz. 7)

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE WARSZTATU 
W ZAKRESIE INSTALACJI, W TYM AKTYWACJI, NAPRAW 

ORAZ SPRAWDZE¡ TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, W TYM ICH KALIBRACJI
W OKRESIE OD DNIA 1 PAèDZIERNIKA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.
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Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce mo˝na zamówiç listownie lub faksem w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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