
  Opis  wersji  PATRONAT 13

W Dz.U.2019 poz. 1787 z dnia 19 września 2019 ukazało się ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów

dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 
Radykalna zmiana dotyczy wydruku załącznika nr 3 w/w rozporządzenia, w związku z

czym powstała wersja.13.. programu PATRONAT dostosowana do w/w wymagań.
Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu program wykona na jednym stanowisku
automatyczną aktualizację tabel roboczych, na pozostałych końcówkach należy

zrobić synchronizację baz.
Program zachowuje wszelkie poprzednie cechy użytkowe, jedyne istotne nowości różnice

znajdą Państwo w formatce 'ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU'
[Rys1]. Przed pierwszym WYDRUKIEM proszę sobie wyedytować te pola: 'Miejsce

badania' oraz 'Dane identyfikacyjne SKP', zgodnie z swoimi danymi i wymaganiami.
Domyślnie wprowadzone tam są wszelkie pełne dane SKP (zgodnie z danymi wysyłanymi

w rozliczeniu z opłat CEPiK). Przykładowe wypełnienia są pokazane na załączonych
rysunkach [Rys2], [Rys3],[Rys5] i na kolejnym rysunku ([Rys 4] lub [Rys 6]) widać efekt tych

ustawień na końcowym wydruku z badania technicznego,  oczywiście bez kolorowych
podkreśleń. 

 
Główne zmiany wynikające z rozporządzenia zobaczą Państwo na formatce UWAGI ,
gdzie od dnia 4 października obowiązuje zgodnie z opublikowanym wzorem podział na

trzy części. W nowej, górnej części wydruku wpisywane są tylko usterki stwierdzone
podczas badania pojazdu zgodnie z lit I) opisu z rozporządzenia. Dodatkowo, w prawym

górnym oknie [Rys7] ustalamy opcjonalny prefiks oznaczenia tzw. numeru załącznika.
Program sam wpisuje numer rzymski załącznika (I lub II), umożliwiając dodatkowo
kosmetyczne dopisanie np. 'z.', 'zał.' lub 'zał.nr.' dla wymagającego tego lokalnego

nadzoru. W lewym górnym rogu mamy licznik linii (standardowo jest przewidziane do 11
linii usterek sklasyfikowanych), w razie potrzeby liczba ta automatycznie zwiększa się do

22 linii usterek sklasyfikowanych (kosztem mniejszej wielkości pozostałych okien). 
Dodano też półautomatyczny sposób dodawania tzw. innych usterek (usterek nie

sklasyfikowanych urzędowo) wraz z wyborem grupy [Rys8]. Po wybraniu przycisku 'Inna
usterka' ukazuje nam okno na wprowadzenie treści usterki oraz grupy usterek. Po

wybraniu OK, usterka taka przechodzi na listę usterek [Rys9] i jest wysyłana do CEPiK.
Uwaga! Opcję tę stosujemy wyjątkowo, gdy rzeczywiście nie uda się znaleźć na liście

usterek pozycji odpowiadającej stwierdzonej usterce.
W następnych oknach wpisujemy informacje zgodne z literami J i K (analogicznie jak w

starym wzorze druku zaświadczenia [Rys10]. 
Na [Rys11] widać wydruk drugiej strony zaświadczenia z badania technicznego, przy ok.

15 stwierdzonych usterek w badanym pojeździe (w tym jednej nietypowej), oraz
przykładowo wypełnionymi innymi informacjami.
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