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Zdałeś egzamin organizowany przez GUM i chcesz uzyskać
certyfikat?

Jeśli masz:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w jednym z
certyfikowanych przez GUM podmiotów szkolących oraz

zaświadczenie o zdanym egzaminie

postępuj według instrukcji.

Jeśli nie byłeś na szkoleniu, przejdź do zakładki Podmioty szkolące i zgłoś się
na szkolenie.

Jeśli zdałeś egzamin, a nie masz  jeszcze zaświadczenia o zdaniu egzaminu
GUM przejdź do zakładki Egzamin GUM.

Ile zapłacisz?

Certyfikat tachograf analogowy 225 zł
Certyfikat tachograf cyfrowy 225 zł
Oba rodzaje certyfikatów 225 zł

WAŻNE! Płacisz po otrzymaniu powiadomienia z GUM. Będzie tam tytuł wpłaty i nr
rachunku bankowego.

Krok 1: Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek.
WAŻNE! Na wniosku wykreśl zbędne słowa.

http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/tachografy/podmioty-szkolace/3516,Podmioty-szkolace.html
http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/tachografy/technicy/egzamin-gum-z-zakresu-s/3163,Egzamin-GUM-ze-sprawdzania-i-przegladow-tachografow-analogowych-lub-cyfrowych.html
https://gum.gov.pl/ftp/doc/Tachografy/przykladowy_wzor_wniosku_o_wydanie_certyfikatu_technika_warsztatu_tachografy_cyfrowe_i_analogowe_art__28_ustawy_o_tachografach.docx


           

Krok 2: Skompletuj dokumenty

Dołącz dokumenty:

Oświadczenie dot. niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot.

przewozów drogowych1;

Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub okresowego2;

Kopię zaświadczenia o zdaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu z zakresu

sprawdzania i przeglądania tachografów analogowych lub cyfrowych3.

1 Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy o tachografach z 5 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1480, z późn. zm).

2 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o tachografach.

3 Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o tachografach.

Krok 3: Wyślij dokumentację

Wypełnioną i PODPISANĄ dokumentację wyślij na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o
niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów,
segregatorów.

Krok 4: Daj nam czas! Sprawdzimy Twój wniosek

Po zatwierdzeniu wniosku wyślemy powiadomienie.
Prześlemy certyfikat oraz numer konta bankowego GUM. Masz 14 dni od otrzymania
pisma, aby zapłacić za certyfikat. W razie braków we wniosku skontaktujemy się z
Tobą i poprosimy o uzupełnienie.

https://gum.gov.pl/ftp/jpg/Tachografy/Wniosek_o_wydanie_certyfikatu_technika_warsztatu.png
https://gum.gov.pl/ftp/doc/Tachografy/przykladowy_wzor_oswiadczenia_technika_11_12_2020_.docx
https://gum.gov.pl/ftp/doc/Tachografy/przykladowy_wzor_oswiadczenia_technika_11_12_2020_.docx


Krok 5: Zadbaj o wpis do ewidencji

Certyfikat technika nie oznacza, że zostałeś wpisany do ewidencji techników w
warsztacie. Pracodawca musi Cię do niej zgłosić. Tylko wtedy otrzymasz kartę
warsztatową. Więcej informacji znajdziesz w zakładce wpis do ewidencji podmiotów i
w ilustracji całego procesu.

 

Klikając tutaj możesz sprawdzić czy dobrze wypełniłeś wniosek i oświadczenie.

KARTY WARSZTATOWE wydaje PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych) –
strona internetowa.

Jeśli będziesz mieć pytania, możesz się z nami skontaktować:

Agnieszka Brzostek (tachografy analogowe tel.: 22 581 93 90; e-mail:
agnieszka.brzostek@gum.gov.pl),

Kamila Wardyńska (tachografy cyfrowe tel.: 22 581 92 34; e-mail:
kamila.wardynska@gum.gov.pl).

 

PLIKI DO POBRANIA

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu technika warsztatu - tachografy analogowe i cyfrowe
(docx, 16.74 KB)18.09.2019 14:01
Przykładowy wzór oświadczenia technicy (docx, 21.08 KB)11.12.2020 16:20

http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/tachografy/podmioty-prowadzace-dzi/zmiany-w-ewidencji-tech/3186,Zmiany-w-ewidencji-technikow-lub-wyposazeniu-warsztatu.html
http://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/tachografy/technicy/od-szkolenia-po-uzyskan/3321,Od-szkolenia-po-uzyskanie-karty-warsztatowej.html
https://gum.gov.pl/ftp/pdf/Tachografy/Wzor_wypelnienia_certyfikatu_okres_przejsciowy.pdf
https://info-car.pl/infocar/tachograf/poznaj-karte-tachografu.html
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