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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U.
Nr 180, poz. 1494) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania w zakresie pobierania danych z tacho-
grafu cyfrowego oraz ich przechowywania przez
podmiot prowadzàcy warsztat;

2) tryb przekazywania danych pobranych z tachogra-
fu cyfrowego ich w∏aÊcicielom;

3) sposób poÊwiadczania przekazania danych lub
braku mo˝liwoÊci ich pobrania z tachografu cyfro-
wego.

§ 2. 1. Podmiot prowadzàcy warsztat:

1) pobiera dane z tachografu cyfrowego w przypad-
ku, gdy zachodzi zagro˝enie ich utraty, a w szcze-
gólnoÊci w przypadku koniecznoÊci naprawy lub
wycofania z u˝ytkowania tachografu cyfrowego;

2) mo˝e pobraç dane z tachografu cyfrowego na pi-
semny wniosek w∏aÊciciela danych.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).



2. Podmiot prowadzàcy warsztat pobiera z tacho-
grafu cyfrowego kompletne dane, co najmniej za
okres od ostatniego ich pobrania. 

§ 3. 1. Podmiot prowadzàcy warsztat przechowuje
dane pobrane z tachografu cyfrowego ∏àcznie ze sko-
jarzonymi zabezpieczeniami, przez okres roku od daty
ich pobrania.

2. Dane pobrane z tachografu cyfrowego sà prze-
chowywane w sposób zabezpieczajàcy przed ich utra-
tà oraz dost´pem osób nieuprawnionych. 

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 1,
podmiot prowadzàcy warsztat usuwa dane pobrane
z tachografu cyfrowego w sposób uniemo˝liwiajàcy
ich odtworzenie.

§ 4. 1. Podmiot prowadzàcy warsztat, w zakresie
trybu przekazywania danych pobranych z tachografu
cyfrowego ich w∏aÊcicielowi:

1) ustala to˝samoÊç w∏aÊciciela danych;

2) pisemnie powiadamia w∏aÊciciela danych o fakcie
ich pobrania i przechowywania w warsztacie;

3) przekazuje dane pobrane z tachografu cyfrowego
wy∏àcznie na pisemny wniosek w∏aÊciciela da-
nych, w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo
i poufnoÊç przekazu, w szczególnoÊci za pomocà
kodowania danych elektronicznych;

4) wydaje pokwitowanie przekazania danych pobra-
nych z tachografu cyfrowego.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, po-
daje si´ numer karty przedsi´biorstwa, za pomocà któ-
rej nastàpi∏o zamkni´cie dost´pu do danych zapisywa-
nych w tachografie cyfrowym w czasie prowadzenia
pojazdu.

§ 5. Podmiot prowadzàcy warsztat wydaje w∏aÊci-
cielowi danych poÊwiadczenie braku mo˝liwoÊci po-
brania danych z tachografu cyfrowego w przypadku
stwierdzenia, ˝e dane te nie mogà byç pobrane.

§ 6. W przypadku stwierdzenia, ˝e tylko cz´Êç da-
nych z tachografu cyfrowego mo˝e byç pobrana, pod-
miot prowadzàcy warsztat pobiera te dane oraz wyda-
je w∏aÊcicielowi danych poÊwiadczenie braku mo˝li-
woÊci pobrania pozosta∏ej cz´Êci danych.

§ 7. W przypadku stwierdzenia, ˝e dane z tachogra-
fu cyfrowego nie mogà byç pobrane oraz ˝e nie mo˝-
na ustaliç to˝samoÊci ich w∏aÊciciela, podmiot prowa-
dzàcy warsztat wydaje poÊwiadczenie braku mo˝liwo-
Êci pobrania danych podmiotowi, który przekaza∏ ta-
chograf cyfrowy do warsztatu.

§ 8. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia
to˝samoÊci w∏aÊciciela danych pobranych z tachogra-
fu cyfrowego, podmiot prowadzàcy warsztat powiada-
mia podmiot, który przekaza∏ tachograf cyfrowy do
warsztatu, o braku mo˝liwoÊci przekazania tych da-

nych i przechowuje je przez okres, o którym mowa
w § 3 ust. 1. 

2. Przekazanie danych pobranych z tachografu cy-
frowego ich w∏aÊcicielowi w przypadku, o którym mo-
wa w ust. 1, nastàpi pod warunkiem, ˝e w∏aÊciciel da-
nych udowodni, ˝e dane te sà jego w∏asnoÊcià.

§ 9. Pokwitowanie przekazania danych pobranych
z tachografu cyfrowego oraz poÊwiadczenie braku
mo˝liwoÊci pobrania danych z tachografu cyfrowego
zawierajà w szczególnoÊci:

1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu prowadzàcego
warsztat;

2) imi´ i nazwisko technika warsztatu oraz numer je-
go karty warsztatowej, u˝ytej do pobrania danych
z tachografu cyfrowego, a tak˝e okres wa˝noÊci tej
karty;

3) dane o pojeêdzie samochodowym (marka, typ, nu-
mer rejestracyjny, numer VIN), w którym zamon-
towany by∏ tachograf cyfrowy, z którego pobrano
dane;

4) dane o tachografie cyfrowym (marka, model, nu-
mer seryjny, data produkcji), z którego pobrano
dane;

5) dane w∏aÊciciela danych;

6) przyczyn´ i dat´ pobrania danych z tachografu cy-
frowego — w przypadku pokwitowania przekaza-
nia danych pobranych z tachografu cyfrowego;

7) przyczyn´ braku mo˝liwoÊci pobrania danych z ta-
chografu cyfrowego — w przypadku poÊwiadcze-
nia braku mo˝liwoÊci pobrania danych z tachogra-
fu cyfrowego;

8) dat´ wystawienia;

9) podpis wystawiajàcego pokwitowanie lub po-
Êwiadczenie.

§ 10. Podmiot prowadzàcy warsztat przechowuje
przez okres co najmniej czterech lat dokumentacj´ do-
tyczàcà pobierania, przekazywania i usuwania danych
pobranych z tachografu cyfrowego, a w szczególnoÊci: 

1) kopi´ powiadomienia o pobraniu danych i prze-
chowywaniu ich w warsztacie;

2) dane identyfikujàce w∏aÊciciela danych;

3) orygina∏ wniosku o przekazanie danych;

4) orygina∏y dokumentów potwierdzajàcych to˝sa-
moÊç w∏aÊciciela danych w przypadku, o którym
mowa w § 8 ust. 2;

5) kopi´ pokwitowania przekazania danych ∏àcznie ze
skojarzonymi zabezpieczeniami;

6) zapis potwierdzajàcy, ˝e w∏aÊciciel danych otrzy-
ma∏ swoje dane z tachografu cyfrowego, w przy-
padku przekazania takiego potwierdzenia przez
w∏aÊciciela danych;
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7) kopi´ poÊwiadczenia braku mo˝liwoÊci pobrania
danych;

8) dokumentacj´ potwierdzajàcà usuni´cie danych
pobranych z tachografu cyfrowego, a w szczegól-
noÊci pisemne oÊwiadczenia osób obecnych przy
usuwaniu danych.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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