
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.  

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 1004) 

 

 

 

USTAWA z dnia  20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 

pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych 

znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, 

ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

[1a)  droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.); 

1b)  droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych;] 

<1a) droga publiczna – drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 

1b) droga wewnętrzna – drogę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych;> 

2)   droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 

klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli 

długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi; 

3)  autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na 

której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą 

rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 

4)   
(6)

 droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu 

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 

5)   droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg 

lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 
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5a)  pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 

kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

5b)  śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub 

wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku 

jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

6)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk 

wydzielonych z jezdni; 

7)   pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu 

pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi; 

8)   pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu 

pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia 

zwierząt; 

9)   chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

10)  skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie 

lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, 

połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub 

rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu 

znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną; 

11)  przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska 

przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi; 

12)  przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 

przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

13)  przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

14)  tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

15)  obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; 

16)  strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

16a)  strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy 

i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 

17)  uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe 

lub na pojeździe znajdującym się na drodze; 

18)  pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub 

czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę 

prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, 

podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w 

wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej; 

19)  kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub 

dowódcę; 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

20)  kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która 

prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w 

stadzie; 

21)   kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem; 

<21a) profil kandydata na kierowcę – profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

155 i 541);> 

22)  szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu 

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w 

stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

(pkt 23-85 pominięto) 

 

Art. 75. 

1. Jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych 

przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym 

odpowiednie zastrzeżenie. 

[2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i 

nalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę 

oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.] 

<2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) 

rejestracyjne i nalepka kontrolna oraz ich wtórniki są wydawane za opłatą oraz po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ 

dokonujący rejestracji.> 

3. Zabrania się rejestracji pojazdu złożonego poza wytwórnią, z wyjątkiem pojazdu marki 

"SAM" oraz pojazdu zabytkowego. 

 

Art. 76. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem 

Obrony Narodowej: 

a)  warunki i tryb rejestracji pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz wzory dowodu 

rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych 

oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, 

a także ich opis, 

b)  warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i 

nalepek kontrolnych; 

[2)   wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic 

(tablicy) rejestracyjnych;] 

<2) wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic 

(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;> 

3)   szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 

ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach. 
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2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych 

pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych 

sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 

umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także jednostki 

organizacyjne właściwe w tych sprawach. 

2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych 

pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także 

jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem 

Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu 

rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne 

właściwe w tych sprawach. 

4. Prezes Rady Ministrów, uwzględniając wymagania wynikające z obowiązku ochrony 

informacji niejawnych określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu: 

1)   warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

kontroli skarbowej, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych; 

2)   szczególny tryb i warunki przekazywania blankietów dowodów rejestracyjnych, 

pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do 

rejestracji oraz tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a; 

3)   szczególne wymagania w zakresie personalizacji tych blankietów. 

5. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1-3, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   konieczność przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodzących z 

kradzieży; 

2)   prawidłowe zabezpieczenie dokumentów związanych z rejestracją, tablicami 

rejestracyjnymi i innymi oznaczeniami; 

3)   koszty działania administracji publicznej w sprawach rejestracji pojazdów; 

4)   sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu zadań 

określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 

 

Art. 77. 

1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla 

każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu. 

3. Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za 

opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy 

pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4. 

<3a. Wtórnik karty pojazdu wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, 

właściwy starosta.> 

4. Minister właściwy do spraw transportu: 

1)   w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony 

Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wydawania kart pojazdów 

oraz wzór karty pojazdu, a także jej opis; 

[2)   określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu;] 

<2) określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej 

wtórnik;> 

3)   określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty stanowiące podstawę wpisu danych do 

karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem 

i wydawaniem kart pojazdów; 

4)   określi, w drodze rozporządzenia, warunki dystrybucji kart pojazdów. 

[5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić znaczenie tych 

dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych z drukiem i 

dystrybucją kart pojazdów.] 

<5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić znaczenie tych 

dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych z drukiem i 

dystrybucją kart pojazdów oraz ich wtórników.> 

 

Art. 80a. 

1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej "ewidencją". 

[2. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich 

właścicielach lub niektórych posiadaczach.] 

<2. W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich 

właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy, a także o pojazdach 

niezarejestrowanych, w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne, 

lub w stosunku do których zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych.> 
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3. W ewidencji wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 

73 ust. 3. Wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych i 

informacji o tych pojazdach odbywa się z zachowaniem wymogów określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

<5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz 

tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie wysokiej 

jakości przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter.> 

 

[Art. 80b. 

1. W ewidencji gromadzi się: 

1)   dane o pojeździe: 

a)   markę, kategorię, typ, model, wariant i wersję, 

b)  rodzaj, 

c)  numer rejestracyjny oraz numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub 

świadectwa homologacji typu pojazdu, 

d)  numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia), 

e)  (uchylona), 

f)  rok produkcji, 

g)  datę pierwszej rejestracji, 

h)  termin badania technicznego i odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie 

badania, 

i)  zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1, 

j)  informację o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 

4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 

określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej; 

2)   serię i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz datę ich 

wydania; 

3)   serię i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana; 

4)   nazwę organu, który dokonał rejestracji pojazdu; 

5)   dane o właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę),  

b)  adres zamieszkania (siedziby), 

c)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), 

d)  numer identyfikacyjny REGON; 

6)   informacje o: 
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a)  nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia), 

b)  kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu, 

c)  utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i 

tablic tymczasowych oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu, 

d)  zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, 

e)  (uchylona); 

7)   informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu, określające: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania 

(siedziby), 

b)  nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

c)  nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, 

d)  datę zawarcia umowy, 

e)  okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 

f)  datę rozwiązania umowy. 

1a. W ewidencji gromadzi się także dane i informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu do 

ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu: 

1)   dane o pojeździe podlegającym rejestracji: 

a)  przeznaczenie, 

b)  pojemność i moc silnika, 

c)  dopuszczalna masa całkowita, 

d)  dopuszczalna ładowność, 

e)  liczba osi, 

f)  największy dopuszczalny nacisk osi, 

g)  dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy, 

h)  liczba miejsc, 

i)  data pierwszej rejestracji za granicą, 

j)  poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji, 

k)  podrodzaj, 

l)  rodzaje paliwa, 

m)  średnie zużycie paliwa, 

n)  maksymalna masa całkowita, 

o)  masa własna, 

p)  wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego wymienionego w lit. l rodzaju paliwa, 

r)  rodzaj zawieszenia, 

s)  wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu, 

t)  nazwę producenta, 

u)  rozstaw osi, 

v)  rozstaw kół (wartość maksymalna, średnia i minimalna); 

2)   informacje o: 

a)  dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data wydania wtórnika, 
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b)  pozwoleniu czasowym - data ważności, data przedłużenia ważności, cel wydania, 

seria, numer oraz data wydania wtórnika, 

c)  karcie pojazdu - seria, numer oraz data wydania wtórnika, 

d)  nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika, 

e)  znakach legalizacyjnych - seria, numer oraz data wydania wtórnika, 

f)  nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika, 

g)  wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania, 

h)  zbyciu pojazdu - dane nowego właściciela pojazdu, 

i)  czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i jego ponownym dopuszczeniu do ruchu po 

tym wycofaniu, 

j)  wydanym zaświadczeniu o demontażu pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź 

w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego 

pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej 

ustawy - data wydania i dane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu; 

3)   inne dane i informacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w 

dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami; 

4)   identyfikator osoby dokonującej w bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych i 

informacji. 

1b. Informacje, o których mowa: 

1)   w ust. 1a pkt 1 lit. m i p - gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych 

rejestrowanych po raz pierwszy; 

2)   w ust. 1a pkt 1 lit. r - gromadzi się wyłącznie dla samochodów ciężarowych o 

dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t oraz przyczep i naczep, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t, rejestrowanych 

po raz pierwszy; 

3)   w ust. 1a pkt 1 lit. s - gromadzi się dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po 

raz pierwszy; 

4)   w ust. 1a pkt 1 lit. u i lit. v - gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych 

rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, których nie rejestrowano wcześniej poza terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub które zostały zarejestrowane po raz pierwszy 

poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie krótszym niż trzy 

miesiące przed rejestracją na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji: 

1)   wymienione w ust. 1 pkt 1-5 - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, 

niezwłocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w pkt 

1 lit. h i lit. j - także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne 

pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu; 

2)   wymienione w ust. 1 pkt 6: 

a)  w lit. a - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po 

dokonaniu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, 
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b)  w lit. b - właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po wystąpieniu tych 

zdarzeń, 

c)  w lit. c - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po 

dokonaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń, 

d)  w lit. d - właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu 

Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, niezwłocznie 

po dokonaniu tych czynności; 

3)   wymienione w ust. 1 pkt 7 - ośrodek informacji określony przepisami ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 

1152, z późn. zm.), niezwłocznie po ich zaewidencjonowaniu; 

4)   wymienione w ust. 1a - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie 

po ich uzyskaniu. 

3. Z ewidencji nie usuwa się danych lub informacji o: 

1)   właścicielu lub posiadaczu pojazdu - w przypadku ich zmiany; 

2)   pojeździe, który został wyrejestrowany. 

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z 

obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).] 

 

<Art. 80b. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1) identyfikujące pojazd: 

a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, 

b) numer rejestracyjny pojazdu; 

2) o właścicielu pojazdu: 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania (siedziby), 

f) datę zgonu; 

3) o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania (siedziby), 
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f) datę zgonu; 

4) o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację 

którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu): 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania (siedziby), 

f) datę zgonu; 

5) o zbyciu pojazdu: 

a) datę zgłoszenia zbycia pojazdu, 

b) datę zbycia pojazdu, 

c) dane nabywcy: 

– imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

– numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które wydało ten dokument, 

– datę i miejsce urodzenia, 

– numer identyfikacyjny REGON, 

– adres zamieszkania (siedziby), 

– datę zgonu; 

6) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: 

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania 

(siedziby), 

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które wydało ten dokument, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

f) dane o umowie, 

g) dane o pojeździe, którego dotyczy umowa ubezpieczenia; 

7) o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: 

a) dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, 

b) datę złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów, 

c) sygnaturę akt, 

d) datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów, 

e) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika, 

f) numer PESEL zastawnika, 

g) numer identyfikacyjny REGON zastawnika, 
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h) datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów; 

8) o dokumentach pojazdu: 

a) dane o dowodzie rejestracyjnym, 

b) dane o pozwoleniu czasowym, 

c) dane o karcie pojazdu; 

9) o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji oraz o nalepkach kontrolnych; 

10) o badaniach technicznych pojazdu; 

11) o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania 

technicznego; 

12) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia); 

13) techniczne o pojeździe; 

14) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu; 

15) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

16) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu; 

17) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego 

wyrejestrowaniu; 

18) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu; 

19) identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub 

zmiany danych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 

6 lit. e–g, pkt 7 lit. a oraz pkt 8–18, mając na względzie użyteczność oraz 

proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także obowiązek 

monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2. 

3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się. 

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).> 

 

<Art. 80ba. 

1. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1, są przekazywane do ewidencji: 

1) przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów – w zakresie danych, o 

których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, pkt 8 i 9, pkt 10 – w zakresie terminu 

okresowego badania technicznego w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej 

niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 12 i 13 oraz 

pkt 16–18, z wyłączeniem daty zgonu; 

2) przez zakłady ubezpieczeń – w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 

pkt 6 i 11; 

3) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji – w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 14; 
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4) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego 

lub Żandarmerii Wojskowej – w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 

1 pkt 15; 

5) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po dokonaniu wpisu zastawu 

rejestrowego do Rejestru Zastawów – w zakresie danych, o których mowa w art. 

80b ust. 1 pkt 7; 

6) przez stacje kontroli pojazdów – w zakresie danych, o których mowa w art. 80b 

ust. 1 pkt 10 i 15. 

2. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 19, są uzupełniane w sposób 

automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1–4 i 6 wprowadzają dane do ewidencji w czasie 

wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za 

pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą 

systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty. 

4. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 wprowadzają dane do ewidencji za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. 

poz. 827 oraz z 2015 r. poz. …). 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT), centralnej ewidencji kierowców, 

centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, Rejestru Zastawów oraz 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o ile są w nich gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych: 

1) może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych 

pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON, TERYT, centralną ewidencją 

kierowców i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi 

rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz 

konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych; 

2) w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości może określić, w drodze 

rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a 

Rejestrem Zastawów, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu 

danych pomiędzy ewidencją a Rejestrem Zastawów, poprawności i aktualności 

gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych; 

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, 

w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy 

ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób 

i tryb współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez 
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zakłady ubezpieczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu 

danych pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, 

poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia 

ochrony danych osobowych. 

Art. 80bb. 

1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym 

w art. 80ba ust. 1, zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji. 

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych 

zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane 

bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, 

mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań 

wynikających z niniejszej ustawy. 

 

Art. 80bc. 

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich wprowadzenia. 

 

Art. 80bd. 

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku 

dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, 

podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych 

danych w celu usunięcia niezgodności. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je 

przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania 

poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, 

zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z 

ewidencją i ich bezpieczeństwo. 

Art. 80be. 

1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów i stacje demontażu przekazują administratorowi ewidencji i 
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aktualizują dane o przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje 

demontażu. 

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania 

realizowane przez te podmioty. 

Art. 80bf. 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekazuje administratorowi ewidencji 

i aktualizuje dane o klasyfikacji homologacyjnej pojazdów. 

 

Art. 80bg. 

W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) minister właściwy do spraw wewnętrznych 

zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji. 

Art. 80bh. 1. Tworzy się elektroniczny katalog marek i typów pojazdów 

homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwany dalej „katalogiem”. 

2. Katalog jest katalogiem referencyjnym służącym do wprowadzenia danych pojazdów 

do ewidencji na podstawie danych określonych w dokumentach przedstawionych do 

rejestracji pojazdu.  

3. W katalogu prowadzonym w systemie teleinformatycznym podmiotu 

odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu gromadzi się dane o typach pojazdów lub 

pojazdach, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo 

świadectwo homologacji typu WE pojazdu; 

2) typie pojazdu, na który zostało udzielone zezwolenie na dopuszczenie do ruchu 

drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji; 

3) typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu, 

uznane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przypadkach, o 

których mowa w art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1; 

4) pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 

5) pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu, uznanego 

przez  Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przypadku, o którym 

mowa w art. 70zp ust. 1; 

6) pojeździe, na który udzielono świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE 

pojazdu; 

7) typach pojazdów albo pojazdach, dopuszczonych do ruchu drogowego, innych niż 

wymienione w pkt 1–6. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje do katalogu: 

1)  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie: 
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a) wydanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa homologacji 

typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu albo wydanego na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

świadectwa homologacji typu WE pojazdu, 

b) udzielonego zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z 

końcowej partii produkcji, 

c) wydanego uznania świadectwa homologacji typu pojazdu w przypadkach, o 

których mowa w art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust.1, 

d) posiadanych informacji o wygaśnięciu albo cofnięciu dokumentów, o których 

mowa w lit. a, informacji o upływie terminu ważności zezwolenia, o którym 

mowa w lit. b, albo w przypadku uchylenia uznania, o którym mowa w lit. c,  

e) udzielonego dopuszczenia jednostkowego pojazdu, 

f) wydanego uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu w przypadku, o 

którym mowa w art. 70zp ust. 1, 

g) udzielonego świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

2) organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów – na podstawie dokumentów 

załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu, w przypadkach innych niż 

określone w pkt 1. 

5. Katalog opracowuje podmiot odpowiedzialny za jego prowadzenie, który gromadzi w 

nim dane oraz dokonuje ich weryfikacji na podstawie danych pochodzących 

z dokumentów, o których mowa w ust. 4.   

6. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia bezpłatnie, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane gromadzone w tym katalogu: 

1) Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 

2) organowi właściwemu w sprawach rejestracji pojazdów; 

3) administratorowi centralnej ewidencji pojazdów – na potrzeby przetwarzania 

i udostępniania danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów; 

4) podmiotowi obowiązanemu do przekazywania danych do centralnej ewidencji 

pojazdów – na potrzeby przekazywania tych danych. 

7. Zadania związane z prowadzeniem katalogu, gromadzeniem w katalogu danych oraz 

ich weryfikacją są finansowane z przychodów funduszu, o którym mowa w art. 80d 

ust. 2.  

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, podmiot 

odpowiedzialny za prowadzenie katalogu, w tym gromadzenie danych w katalogu 

oraz ich weryfikację, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystego, 

obiektywnego i konkurencyjnego sposobu wyboru tego podmiotu, a także 

prawidłowego i sprawnego funkcjonowania procesu gromadzenia i weryfikacji 

danych w katalogu, jednolity system ich przekazywania i udostępniania oraz 

możliwości techniczne realizacji tych zadań. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb 

przekazywania danych do katalogu oraz ich udostępniania, a także gromadzenia 
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danych w katalogu oraz ich weryfikacji, mając na względzie konieczność zapewnienia 

prawidłowego i sprawnego funkcjonowania procesu gromadzenia i weryfikacji 

danych w katalogu, jednolity system ich przekazywania i udostępniania oraz 

możliwości techniczne realizacji tych zadań.> 

 

[Art. 80c. 

1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1)   Policji; 

1a)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a)  Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 

9)   Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

9a)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

9b)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia 

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany; 

10)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

10a)  strażom gminnym (miejskim); 

11)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12)  komornikom sądowym; 

13)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

14)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

15)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

16)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

17)  ministrowi właściwemu do spraw łączności; 

18)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się 

wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8. 

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela 

lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą. 

3a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi 

w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane: 

1)   marka pojazdu; 

2)   seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

3)   dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo 

lit. d. 

3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest 

wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b. 

3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której 

tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3e. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej 

przy użyciu systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem danych o właścicielu pojazdu lub 

o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu danych identyfikujących pojazd, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje 

zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający 

możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 

zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

6. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 3e oraz 

7, na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w 

postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom 

zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez 

organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których 

mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 
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1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane lub informacje uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia 

wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji 

pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6.] 

 

<Art. 80c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1) Policji; 

2) Żandarmerii Wojskowej; 

3) Straży Granicznej; 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

5) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

6) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7) Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

8) sądom; 

9) prokuraturze; 

10) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 

11) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

12) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

13) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu umożliwienia zabezpieczenia 

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany; 

14) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

15) strażom gminnym (miejskim); 

16) Inspekcji Transportu Drogowego; 

17) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

18) komornikom sądowym; 

19) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

20) wojskowym komendantom uzupełnień; 

21) ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

22) ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

23) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 

24) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 

25) zakładom ubezpieczeń; 

26) stacjom kontroli pojazdów; 

27) Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 
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28) organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z 

funkcjonowaniem stref płatnego parkowania; 

29) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi 

ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu. 

2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie 

podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1–10 i 16. 

3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister 

Sprawiedliwości. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci 

może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w 

postaci elektronicznej. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w 

ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo 

prowadzonej działalności.> 

 

<Art. 80ca. 

Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w 

celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 
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Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Art. 80cb. 

1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu 

zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych, 

2) szczegółowy zakres udostępnianych danych 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych. 

 

Art. 80cc. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela pojazdu, 

posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5 oraz użytkownika pojazdu 

użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował 

leasingodawca (właściciel pojazdu), których one dotyczą. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

 

Art. 80cd. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone w 

ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 80c–80cc, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 
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Art. 80ce. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania w 

celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający możliwość 

identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji przekazywane są do ponownego wykorzystywania na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

Art. 80cf. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 80c ust. 1, art. 80cc ust. 1, art. 

80cd ust. 1 i art. 80ce ust. 1, kierując się potrzebami usprawnienia procesu 

udostępniania danych z ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i 

zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc–80ce, uwzględniając 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich 

ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 

 

Art. 80cg. 

Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1) nieodpłatnie, w przypadku: 

a) danych udostępnianych na podstawie art. 80c–80cc, 

b) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce organom administracji publicznej, 

niewymienionym w art. 80c ust. 1, w celach niekomercyjnych; 

2) odpłatnie, w przypadku: 

a) danych udostępnianych na podstawie art. 80cd, 

b) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce w celach komercyjnych, 

c) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce – z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, w 

celach niekomercyjnych. 

Art. 80ch. 

1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednego 

pojazdu lub jednej osoby nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 748). 

2.Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych określa się według wzoru: 

O = K x (A + B) + M 

gdzie: 
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O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych, 

K – współczynnik wynoszący: 

a) 1,0 – do celów niekomercyjnych, 

b) 1,5 – do celów komercyjnych, 

A – opłata za prace informatyczne, 

gdzie 

A = 0,5H1 x Z + 0,5H2 x Z + 0,75H3 x Z + 10H4 x Z + H5 x Z 

B – opłata za prace eksploatacyjne, 

gdzie 

B = 1,5H6 x 10Z + H7 x 10Z + 1,5H8 x 10Z + 0,6H9 x 10Z + 0,5H10 x 10Z 

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 

5% wartości usługi, 

a poszczególne symbole oznaczają: 

H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania: 

H1 – czas trwania prac programowo-projektowych, 

H2 – czas opracowania dokumentacji programowej, 

H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych, 

H4 – czas opracowania nowego programu, 

H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów, 

H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych, 

H7 – czas przetwarzania wybranych danych, 

H8 – czas wykonania tablicy statystycznej, 

H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 

300 danych jednostkowych, 

H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 

300 danych jednostkowych, 

Z – opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji. 

3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji, 

2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji, 

3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 

– mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie 

danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.> 

 

Art. 80d. 

[1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   nieodpłatnie, w przypadku: 

a)  podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a, 

b)  danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 2 i 3e; 

2)   odpłatnie, w przypadku: 
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a)  podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4, 

b)  danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 5.] 

2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej 

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty 

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7: 

1)   przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 

2)   sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w 

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 

3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 1101), z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

4. Przychodami Funduszu są: 

1)   opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 

[2)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 

150 ust. 1;] 

<2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 1 i 

art. 150 ust. 1;> 

2a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5; 

3)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

4)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 

ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, 

art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 

pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 

i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1414, z późn. zm.); 

4a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, 

poz. 1454); 

5)   odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych 

opłat ewidencyjnych; 
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6)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7)   inne przychody. 

4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których mowa 

w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) - w zakresie 

egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

[5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, 

rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji 

kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz centralnej ewidencji posiadaczy 

kart parkingowych. 

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 

ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 

5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 

ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 

ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 

1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w 

złotych 2 euro a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, 

równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego 

ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 7.] 

<5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i 

centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej 

ewidencji posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i 

typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, 

art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, 

art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 

2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 

87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 

103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 

124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g 

ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie 

może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której 

mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej 
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przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.> 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 

ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 

ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 

33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, 

art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, 

art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i 

art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 

39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, 

oraz sposób jej wnoszenia;] 

<1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 

77 ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, 

art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 

ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 

1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 

6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;> 

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 

2)   zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie 

jest uzależnione od jej uiszczenia; 

3)   koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 

4)   terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 
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Art. 80e. 

[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia ewidencji, 

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do 

ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji, 

3)   rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być 

udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 4, 

4)   rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być 

udostępnione na podstawie art. 80c ust. 3e i 5, 

5)   dane identyfikujące pojazd, o których mowa w art. 80c ust. 3e, 

6)   wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji 

oraz warunki i sposób ich wnoszenia 

-   uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w 

ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, a także 

możliwość zróżnicowania zakresu danych identyfikujących pojazd oraz wysokości opłat 

w zależności od rodzaju lub zakresu udostępnianych danych lub informacji.] 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, określi, w drodze zarządzenia, sposób 

wyodrębnienia w ewidencji zbioru danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 

73 ust. 3. 

 

Art. 80o. 

1. Krajowy Punkt Kontaktowy, na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, udostępnia tym punktom dane o: 

1)   pojeździe: 

a)  numer rejestracyjny, 

[b)  numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),] 

<b) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,> 

c)  kraj rejestracji, 

d)  marka, 

e)  model, 

f)  kategoria; 

2)   właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a)  imię i nazwisko (nazwa lub firma), 

b)  adres zamieszkania (siedziba), 

[c)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL),] 
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<c) numer PESEL,> 

d)  numer identyfikacyjny REGON. 

2. Krajowe podmioty uprawnione w zapytaniach o udzielenie informacji podają: 

1)   kraj rejestracji pojazdu; 

2)   numer rejestracyjny pojazdu; 

3)   państwo popełnienia naruszenia; 

4)   datę popełnienia naruszenia; 

5)   godzinę popełnienia naruszenia; 

6)   rodzaj naruszenia, o którym mowa w art. 80k ust. 6. 

 

Art. 82. 

1. Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania 

technicznego pojazdu. 

[2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do 

dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku 

badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.] 

<2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do 

dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku 

badania technicznego.> 

 

Art. 83. 

1. [Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:] 

<Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:> 

1)   podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a)  okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, 

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. 

a, z zastrzeżeniem ust. 1a, 

c)  badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi 

w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; 

2)   okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a)  okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. 

a, 

c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. 

1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi 

autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 

km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu 

zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian 

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie 
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rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe 

wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego 

transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli 

pojazdów. 

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)   posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono 

upadłość; 

3)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub 

członków organów osoby prawnej; 

4)   posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące 

wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań; 

5)   posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z 

wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów; 

6)   zatrudnia uprawnionych diagnostów. 

4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli 

pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla 

którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania. 

 

Art. 100a. 

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją". 

[2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia 

do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami". 

3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku 

do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.] 

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych zgromadzonych w ewidencji. 

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych zgromadzonych w ewidencji. 
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<5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz 

tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie 

odpowiedniej jakości danych przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny 

charakter.> 

 

<Art. 100aa. 

1. W ewidencji gromadzi się dane o: 

1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”; 

2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły 

naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek 

karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień; 

5) wykładowcach prowadzących szkolenie; 

6) egzaminatorach; 

7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; 

8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie 

psychologii transportu; 

9) instruktorach techniki jazdy; 

10) instruktorach prowadzących szkolenie; 

11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie; 

12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu; 

13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy; 

14) ośrodkach egzaminacyjnych. 

2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w 

ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych. 

3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. przez 

organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w 

związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę. 

4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument; 

4) obywatelstwo; 

5) adres zamieszkania; 
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6) datę zgonu; 

7) o uprawnieniach; 

8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu; 

9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny; 

10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia; 

11) o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu 

drogowego i przypisanych im punktach; 

13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub 

środka działającego podobnie do alkoholu; 

14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów 

niebezpiecznych; 

15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie 

odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa 

w przepisach o transporcie drogowym; 

16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, 

przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub 

niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099); 

17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, 

instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie; 

18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy 

przeprowadzili egzamin państwowy; 

19) o psychologu i lekarzu; 

20) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami. 

5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane: 

1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju; 

2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę; 

3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę; 

4) imię i nazwisko; 

5) datę i miejsce urodzenia; 

6) datę zgonu; 

7) fotografię; 

8) wzór podpisu; 

9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument; 

10) obywatelstwo; 

11) adres zamieszkania; 

12) telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku; 

13) o uprawnieniach – o ile osoba posiada; 

14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia; 
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15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil; 

16) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami; 

17) wskazanie, czy wniosek dotyczy: 

a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami, 

c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o 

ruchu drogowym, 

d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, 

e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji; 

18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów; 

19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy; 

20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej; 

21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu 

widnieje w dokumentach kierowcy; 

22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane; 

23) dotyczące wyników egzaminów państwowych; 

24) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie 

odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa 

w przepisach o transporcie drogowym. 

6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5–10, gromadzi się następujące 

dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument; 

4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, 

instruktora techniki jazdy lub instruktora; 

5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających; 

6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji; 

7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji. 

7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–14, gromadzi się 

następujące dane: 

1) nazwę; 

2) adres siedziby; 

3) numer ewidencyjny; 

4) numer identyfikacyjny REGON; 

5) dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; 

6) datę i przyczynę skreślenia z rejestru; 
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7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru; 

8) o wpisach i skreśleniach. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, mając na względzie 

użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a 

także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz 

bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych. 

Art. 100ab. 

1. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których 

mowa w: 

1) art. 100aa ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji, 

jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu; 

2) art. 100aa ust. 4 pkt 12 i 13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach 

określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami. 

2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Art. 100ac. 

1. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2–7, przekazują do ewidencji: 

1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdami – w zakresie danych, o których mowa w art. 

100aa ust. 4 pkt 1–5, pkt 7–10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1–5, pkt 7–17, pkt 19–22 i pkt 

24; 

2) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie danych, o 

których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18; 

3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, 

prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu 

dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12; 

4) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, 

prokurator lub sąd – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 

10; 

5) marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w 

zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14; 

6) wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zakresie danych, o 

których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15; 

7) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie danych, o których mowa 

w art. 100aa ust. 4 pkt 15; 

8) starosta – w zakresie danych, o których mowa w: 
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a) art. 100aa ust. 4 pkt 16–19 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa 

w art. 100aa ust. 1 pkt 5 i 10, 

b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 

pkt 11; 

9) wojewoda – w zakresie danych, o których mowa w: 

a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy oraz w 

ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 9, 

b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 

pkt 13; 

10) marszałek województwa – w zakresie danych, o których mowa w: 

a) art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 

6–8, 

b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 

pkt 12 i 14; 

11) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie zatarcia skazania, 

na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia 

pojazdów, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, w momencie 

usunięcia danych z Krajowego Rejestru Karnego; 

12) kierownik ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie danych, o których mowa 

w art. 100aa ust. 5 pkt 21; 

13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie danych, 

o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 23. 

2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2, są uzupełniane w sposób automatyczny 

przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania 

czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą 

systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów 

teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty. 

4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, 

TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, 

REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy 

kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu 

danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i 

aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych 

osobowych. 

Art. 100ad. 

1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym 

w art. 100ac ust. 1 zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji. 
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2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych 

zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikacji, w szczególności w oparciu o posiadane 

bazy danych, rejestry i dokumenty oraz wpisaniu do ewidencji nowych danych. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1, 

mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań 

wynikających z niniejszej ustawy. 

Art. 100ae. 

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich wprowadzenia. 

Art. 100af. 

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku 

dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, 

podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych 

danych, w celu usunięcia niezgodności. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je 

przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania 

poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji oraz ich 

bezpieczeństwo. 

Art. 100ag. 

1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń do 

przewozu towarów niebezpiecznych przekazują administratorowi ewidencji i 

aktualizują dane o przedsiębiorcach prowadzących wskazane ośrodki. 

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania 

realizowane przez te podmioty. 

Art. 100ah. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1) Policji; 
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2) Inspekcji Transportu Drogowego; 

3) Żandarmerii Wojskowej; 

4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

5) Straży Granicznej; 

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

9) Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

10) sądom; 

11) prokuraturze; 

12) starostom; 

13) strażom gminnym (miejskim); 

14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

15) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i 

komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 

kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 i 788); 

16) wojskowym komendantom uzupełnień; 

17) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.); 

18) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i 

służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z 

organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje 

system tachografu cyfrowego; 

19) marszałkowi województwa; 

20) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego; 

21) zakładom ubezpieczeń; 

22) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

23) ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

24) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

25) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 859). 

2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister 

Sprawiedliwości. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, 

może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w 

postaci elektronicznej. 
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4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w 

ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo 

prowadzonej działalności. 

Art. 100ai. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w 

celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, 

której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy 

właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym 

organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej 

Sieci Praw Jazdy. 

Art. 100aj. 

1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w 

postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu 

zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych, 

2) szczegółowy zakres udostępnianych danych 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych. 
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Art. 100ak. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek, złożony w postaci 

papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów 

określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci 

papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Art. 100al. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone w 

ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag–100ak, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się 

na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

 

Art. 100am. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania w 

celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający możliwość 

identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

 

Art. 100an. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 100ah ust. 1, art. 100ak ust. 1, art. 

100al ust. 1 i art. 100am ust. 1, mając na względzie zróżnicowanie postaci wniosku 

oraz potrzebę usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji 

kierowców. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i 

zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak–100am, 

uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w 

ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 
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Art. 100ao. 

Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1) nieodpłatnie, w przypadku: 

a) danych udostępnianych na podstawie art. 100ah–100ak, 

b) danych udostępnianych na podstawie art. 100am organom administracji 

publicznej, niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach niekomercyjnych; 

2) odpłatnie, w przypadku: 

a) danych udostępnianych na podstawie art. 100al, 

b) danych udostępnianych na podstawie art. 100am w celach komercyjnych, 

c) danych udostępnianych na podstawie art. 100am – z zastrzeżeniem ust. 1 lit. b, w 

celach niekomercyjnych. 

 

 

Art. 100ap. 

1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby 

lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych określa się według wzoru: 

O = K x (A + B) + M 

gdzie: 

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych, 

K – współczynnik wynoszący: 

a) 1,0 – do celów niekomercyjnych, 

b) 1,5 – do celów komercyjnych, 

A – opłata za prace informatyczne, 

gdzie 

A = 0,5H1 x Z + 0,5H2 x Z + 0,75H3 x Z + 10H4 x Z + H5 x Z 

B – opłata za prace eksploatacyjne, 

gdzie 

B = 1,5H6 x 10Z + H7 x 10Z + 1,5H8 x 10Z + 0,6H9 x 10Z + 0,5H10 x 10Z 

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy 

przekroczy 5% wartości usługi, 

a poszczególne symbole oznaczają: 

H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania: 

H1 – czas trwania prac programowo-projektowych, 

H2 – czas opracowania dokumentacji programowej, 

H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych, 

H4 – czas opracowania nowego programu, 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów, 

H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych, 

H7 – czas przetwarzania wybranych danych, 

H8 – czas wykonania tablicy statystycznej, 

H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 

danych jednostkowych, 

H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 

300 danych jednostkowych, 

Z – opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji. 

3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji, 

2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji, 

3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 

– mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie 

danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych. 

 

Art. 100aq. 

W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.> 

 

[Art. 100b. 

1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych: 

1)   imię i nazwisko; 

1a)  datę i miejsce urodzenia; 

2)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL); 

3)   adres zamieszkania; 

4)   rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; 

5)   datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę 

ponownego uzyskania uprawnienia; 

6)   datę ważności uprawnienia; 

7)   numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

8)   ograniczenia dotyczące uprawnienia; 

8a)  spełnianie wymagań dotyczących uprawnień; 

9)   nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie; 

10)  dotyczące: 

a)  zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia, 

b)  cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia, 

c)  utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia, 
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d)  zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

11)  zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie 

towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane; 

12)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym; 

13)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym; 

14)  (uchylony). 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji: 

1)   wymienione w pkt 1-9 i 14 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów 

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu 

dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

2)   wymienione w pkt 10: 

a)  w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna 

Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ 

właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny 

organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, 

niezwłocznie po dokonaniu tych czynności, 

b)  w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o 

dokonaniu tych czynności, 

c)  w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 

wystąpieniu tych zdarzeń, 

d)  w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do 

orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym
(221)

, niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się orzeczenia; 

3)   wymienione w pkt 11 - odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych; 

4)   wymienione w pkt 12 - wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 

5)   wymienione w pkt 13 - kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu 

z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci 

zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do 

ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. 

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z 

obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b 

ust. 4. 
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Art. 100c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

1a)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

2a)  Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a)  Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   starostom; 

8a)  strażom gminnym (miejskim); 

9)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

10)  organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, 

o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.); 

11)  wojskowym komendantom uzupełnień. 

12)  podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.); 

13)  ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom 

uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i 

uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu 

cyfrowego. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi 

zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w 

art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane 

zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na umotywowany 

wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci 
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elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4a. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu 

wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

Art. 100d. 

1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i ust. 4a - nieodpłatnie; 

2)   dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie. 

2. (uchylony). 

Art. 100e. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia ewidencji; 

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji; 

3)   rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione 

poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3; 

4)   wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i 

sposób ich wnoszenia. 

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności: 

1)   organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja; 

2)   nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich 

przekazywania; 

3)   zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom; 

4)   zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.] 
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<Rozdział 1b 

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych 

 

Art. 100f. 

1. Tworzy się centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, o których mowa w 

art. 8, zwaną dalej „ewidencją”. 

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest 

administratorem danych zgromadzonych w ewidencji. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz 

tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie 

odpowiedniej jakości przekazywanych do ewidencji danych i jej referencyjny 

charakter.  

 

Art. 100g. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1) numer karty; 

2) datę wydania karty; 

3) datę ważności karty; 

4) oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę; 

5) imię i nazwisko, numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, a w 

przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

6) datę zgonu; 

7) nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON placówki, której wydano kartę, 

markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest 

uprawniony do posługiwania się kartą – w przypadku kart wydanych placówce, o 

której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3; 

8) datę i przyczynę utraty ważności karty; 

9) status karty; 

10) identyfikator osoby lub podmiotu dokonującej w ewidencji zamieszczenia lub 

zmiany danych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 oraz pkt 7 i 8, z wyłączeniem numeru PESEL, 

oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 

przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

którego przewodniczący wydał kartę. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, są uzupełniane w sposób automatyczny 

przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

4. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadza dane do 

ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania 
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danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania 

realizowane przez ten podmiot. 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, 

TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, o ile są w 

tych rejestrach gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, 

REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy 

ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności 

gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych. 

7. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od dnia utraty 

ważności karty. 

Art. 100h. 

1. W celu wprowadzenia danych do ewidencji, powiatowym zespołom do spraw 

orzekania o niepełnosprawności zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w 

ewidencji. 

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych 

zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane 

bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp powiatowym zespołom do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez nie zadań 

wynikających z niniejszej ustawy. 

 

Art. 100i. 

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku 

dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, 

podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych 

danych, w celu usunięcia niezgodności. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je 

przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania 
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poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji oraz ich 

bezpieczeństwo. 

Art. 100j. 

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich wprowadzenia. 

 

Art. 100k. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile jest to niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1) Policji; 

2) Inspekcji Transportu Drogowego; 

3) Żandarmerii Wojskowej; 

4) Straży Granicznej; 

5) starostom; 

6) strażom gminnym (miejskim); 

7) powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na umotywowany wniosek 

zainteresowanego podmiotu, złożony w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 

ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w 

ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo 

prowadzonej działalności. 

Art. 100l. 

Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one 

dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji 

danych. 

Art. 100m. 

Udostępnianie danych, o którym mowa w art. 100k i art. 100l, jest nieodpłatne.> 
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Art. 135. 

1. Policjant: 

1)   zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: 

a)  uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w 

stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b)  stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, 

c)  podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, 

d)  gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, 

e)  gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o 

zatrzymaniu prawa jazdy, 

f)  gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub 

wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, , 

[g)  przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie 

przepisów ruchu drogowego,] 

<g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za 

naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania 

na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;> 

h)  przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz 

pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego 

lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od 

dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, 

art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 

km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 482, z późn. zm.), 

i)  stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub 

prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o 

którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami[;] <,> 

<j) popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji;> 

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego 

na: 

a)  kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 

km/h na obszarze zabudowanym lub 

b)  przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie 

rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego 

przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu 

osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i 
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wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. 

zm.), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące; 

2)   może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, 

że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz 

prowadzenia pojazdów. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o 

którym mowa w tym przepisie, nie przekracza: 

1)   5 - w przypadku przewożenia ich autobusem; 

2)   2 - w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym 

lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. 

1b.  Kierujący, o którym mowa w art. 136 ust. 1a, jest obowiązany podać organowi kontroli 

ruchu drogowego adres do doręczeń. W przypadku niewskazania adresu do doręczeń 

stosuje się przepisy art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, o czym 

poucza się kierującego. 

2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d 

oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. 

[3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, 

uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a - w okresie 72 godzin.] 

<3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. g i j oraz pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili 

zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a – w okresie 72 

godzin.> 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym 

mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.) 

 

Art. 6d. 

1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 

zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i 

podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły 

orzekające o niepełnosprawności. 

1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 
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1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1)   określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 

2)   proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu; 

3)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach 

dla prawidłowego funkcjonowania systemu. 

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych 

w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 

3. W systemie gromadzi się dane dotyczące: 

1)   osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności; 

2)   przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów; 

4)   innych osób zatrudnionych w zespołach; 

5)   kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym: 

a)  amortyzacji, 

b)  zużycia materiałów i energii, 

c)  wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na 

pracowników wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze 

przy wykonywaniu tych badań, 

d)  umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi 

badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań, 

e)  pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z 

budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Dane gromadzone w systemie obejmują: 

1)   dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  adres miejsca zameldowania, 

e)  adres miejsca pobytu, 

f)  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu, 

g)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 

PESEL; 

2)   dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3; 

3)   dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w 

ust. 3 pkt 3; 

4)   dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i 

wymiaru czasu pracy; 

5)   dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia 
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niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których 

mowa w art. 6b ust. 3; 

[6)   dane dotyczące karty parkingowej, o których mowa w art. 100g ust. 1 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.] 

<6) dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym: 

a) numer karty, 

b) datę wydania karty, 

c) datę ważności karty, 

d) oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę, 

e) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, 

f) nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz 

numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do 

posługiwania się kartą – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa 

w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, 

g) datę i przyczynę utraty ważności karty.> 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-

techniczne funkcjonowania systemu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i 

usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub 

wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414, z późn. zm.)  

 

Art. 39c. 

1. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej, wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację świadectwo kwalifikacji 

zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji. 

[2. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji oraz dyrektor Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, 

przekazują do centralnej ewidencji kierowców następujące dane osób, którym wydano 

świadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 
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3)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu 

potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 

4)   rodzaj i zakres kwalifikacji oraz numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji 

zawodowej.] 

<2. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji oraz dyrektor Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej, przekazują do centralnej ewidencji kierowców, na 

zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym, następujące dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji 

zawodowej, o którym mowa w ust. 1: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) 

albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego 

tożsamość – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 

4) rodzaj i zakres kwalifikacji oraz numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji 

zawodowej; 

5) datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.> 

 

Art. 39e. 

1. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach 

szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie 

szkolenia okresowego. 

2. Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany: 

1)   przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka 

szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, 

informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą 

uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego; 

2)   prowadzić dokumentację odpowiednio kursu kwalifikacyjnego oraz szkolenia 

okresowego; 

3)   przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 

potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało 

ten dokument, 

d)  adres zamieszkania, 

e)  zakres ukończonego szkolenia, 

f)  datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, 
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g)  numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia 

potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia, o którym mowa w art. 

39d ust. 3 pkt 2. 

3. [Kierownik ośrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania świadectwa kwalifikacji 

zawodowej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców 

następujące dane osób, którym wydał świadectwo:] <Kierownik ośrodka szkolenia, o 

którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, na zasadach 

określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, następujące dane osób, którym wydał świadectwo:> 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania 

dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL; 

4)   zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

odbycie szkolenia okresowego. 

4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz 

danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i ust. 3, w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. 

 

Art. 39g. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia. 

2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 

szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: 

1)   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 

kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

lub spełnia wymagania określone dla tej działalności; 

2)   zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez: 

a)  wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do 

zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć teoretycznych, 

b)  osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora 

nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych, 

c)  osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora 

techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych 

prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, 

o którym mowa w ust. 11 pkt 2; 

3)   posiada: 
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a)  warunki lokalowe, 

b)  wyposażenie dydaktyczne, 

c)  miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych, 

d)  miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, 

e)  pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia, 

f)  szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami 

nauczania; 

4)   nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany 

za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów. 

3. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. 

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na 

wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 

2)   numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza: 

1)   program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania; 

2)   kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki 

jazdy oraz wykładowców; 

3)   kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu 

dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i 

posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w ust. 11 pkt 1, lub 

dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, 

wraz z kopią certyfikatu; 

4)   dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez 

pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę 

samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym. 

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie o 

następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym.". 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno również zawierać: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 
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2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia umieszcza się dane 

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on 

inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze. 

9. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera: 

1)   opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa; 

2)   opłatę ewidencyjną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji 

kierowców. 

10. Wojewoda przekazuje: 

[1)   do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy 

do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - w terminie 14 dni od 

dnia dokonania wpisu;] 

<1) do centralnej ewidencji kierowców dane o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia – na zasadach 

określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym;> 

2)   opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym - na zasadach i w terminach określonych w przepisach tej ustawy. 

11. Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d, jeśli: 

1)   zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

lub 

2)   posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, 

spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, 

posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim 

systemie akredytacji. 

12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie, o 

którym mowa w ust. 11 pkt 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia wykorzystania podczas 

szkolenia urządzeń spełniających jednolite wymagania. 

 

Art. 39h. 

1. Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje wojewoda. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda: 

1)   przeprowadza kontrolę w zakresie: 

a)  spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2, 

b)  zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, 

c)  dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia; 
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2)   w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza 

termin ich usunięcia; 

3)   wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz 

wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia, jeżeli przedsiębiorca: 

a)  złożył oświadczenie oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o 

którym mowa w art. 39g ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym, 

b)  nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia w wyznaczonym przez wojewodę terminie, 

c)  rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia. 

3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia jest: 

1)   wielokrotne prowadzenie szkolenia: 

a)  w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami przeprowadzania 

zajęć, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 2, 

b)  w sposób niezgodny z programem szkolenia, 

c)  pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w art. 39i 

ust. 1 pkt 1; 

2)   nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1; 

3)   wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym; 

4)   odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

[4. Informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców w terminie 14 

dni od dnia wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka 

szkolenia.] 

<4. Dane o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców na 

zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, 

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE 

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 2014 r. poz. 

827)  

 

Art. 102. 

1. Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji. 
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2. Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru umów 

ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 

z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawierającego: 

1)   nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia; 

2)   identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, według numeru wpisu 

do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku zawarcia umowy bez 

udziału pośrednika - imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę; 

3)   imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON ubezpieczonego, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących 

nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu 

tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego; 

4)   cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

5)   (uchylony); 

6)   datę zawarcia umowy; 

7)   okres ubezpieczenia; 

8)   datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu 

odpowiedzialności, określonego w umowie; 

9)   dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza: 

a)  numer rejestracyjny, 

b)  numer VIN, a w przypadku jego braku - numer nadwozia (podwozia) pojazdu 

mechanicznego, 

c)  marka, typ i model, 

d)  rodzaj pojazdu mechanicznego, 

e)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i 

numer REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku posiadaczy 

pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i 

numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego. 

3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia 

powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące: 

1)   markę i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu; 

2)   imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy 

pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i 

numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby posiadacza pojazdu 

uczestniczącego w zdarzeniu; 

3)   imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w 

zdarzeniu, a w przypadku kierujących będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości kierującego pojazdem 

uczestniczącym w zdarzeniu; 

4)   datę i miejsce zdarzenia; 

5)   rodzaj szkody, w tym: 
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a)  szkoda na osobie, 

[b)  szkoda całkowita w pojeździe, 

c)  szkoda częściowa w pojeździe,] 

<b) szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna klasyfikująca pojazd 

do dodatkowego badania technicznego, 

c) szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna klasyfikująca pojazd do 

dodatkowego badania technicznego,> 

d)  szkoda w mieniu poza pojazdem; 

6)   imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku osób będących 

nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu 

tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej lub uprawnionej do 

odszkodowania lub świadczenia; 

7)   datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego; 

8)   datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty 

odszkodowania lub świadczenia. 

4. Fundusz gromadzi dane zawierające: 

1)   informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 

z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obejmujące: 

a)  datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu, 

b)  rodzaj szkody, w tym: 

-  kradzież pojazdu, 

-  szkoda całkowita w pojeździe, 

-  szkoda częściowa w pojeździe, 

c)  markę i numer rejestracyjny pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży), 

d)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i 

numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży), 

e)  imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w 

zdarzeniu, 

f)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i 

numer REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób będących 

nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu 

tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej; 

2)   datę zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń zdarzenia (kradzieży); 

3)   datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania. 

5. Dane, o których mowa w ust. 2-4, przekazywane są do Funduszu przez zakłady 

ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz przez okres 21 lat. 

6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b-e, nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych w 

trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

7. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz 

w art. 103, w celu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
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obowiązkowego oraz w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z 

przestępczością ubezpieczeniową albo dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli 

na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

8. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących odpowiedzialność 

Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

Art. 104. 

1. Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103: 

1)   poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i 

nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli 

poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących 

imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 

pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w 

uzyskaniu tych danych; 

1a)  posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgłoszenia 

roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, w związku ze zdarzeniami 

skutkującymi odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc 

wstecz od dnia, w którym posiadacz pojazdu mechanicznego wystąpił o udostępnienie 

danych; 

2)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 

3)   organowi nadzoru; 

4)   zakładom ubezpieczeń; 

5)   Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów; 

6)   Rzecznikowi Ubezpieczonych; 

7)   Polskiej Izbie Ubezpieczeń; 

[8)   organowi prowadzącemu centralną ewidencję pojazdów drogą teletransmisji danych, 

w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;] 

9)   sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

10)  Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie 

określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

11)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu; 

12)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu. 
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[1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5-8 Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o 

których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne do realizacji ich 

zadań ustawowych.] 

<1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7 Fundusz udostępnia zgromadzone 

dane, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne do 

realizacji ich zadań ustawowych.> 

1b. Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 

102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne: 

1)   do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez 

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta umowa 

ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od długości okresu 

bezszkodowego; 

2)   do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadczenia z zawartej umowy 

ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w 

tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej 

zakładach ubezpieczeń; 

3)   w celu wykonania umowy ubezpieczenia; 

4)   dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, 

której dane dotyczą. 

1c. Fundusz udostępnia zgromadzone dane dotyczące zdarzeń powodujących 

odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 

1)   poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i 

nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 

pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia 

danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu 

sprawcy lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien 

wykazać interes prawny w uzyskaniu tych danych; 

2)   zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określonych w ust. 1b. 

2. W przypadku odmowy udostępnienia danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w 

art. 103, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi na uznanie braku interesu 

prawnego w uzyskaniu tych danych, przysługuje odwołanie do Rady Funduszu. 

3. Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze danych do realizacji zadań ustawowych. 

[4. Z danych zgromadzonych w rejestrze korzysta organ prowadzący centralną ewidencję 

pojazdów, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia określonego w grupie 10 działu II 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.] 

5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 lit. b-e, dotyczące pojazdów, o których mowa 

w art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się za pisemną zgodą 

jednostek użytkujących te pojazdy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodę tę uzyskuje się za 

pośrednictwem organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. 

6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia jednostka określona w 

ust. 5 nie wyrazi zgody na udostępnienie danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 
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lit. b-e, lub nie zajmie stanowiska w tej sprawie, Fundusz występuje o te dane do organu 

prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. Organ ten obowiązany jest do 

niezwłocznego przekazania danych do Funduszu, który je udostępnia. 

7. Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. 

7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie pisemnej, w 

terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o udostępnienie danych. 

8. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

9. Fundusz udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza danego pojazdu 

oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania 

danych osobowych posiadacza pojazdu. 

 

Art. 105. 

[1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogą teletransmisji danych do Funduszu dane, 

o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem danych pojazdów rejestrowanych w 

trybie art. 73 ust. 3 - Prawo o ruchu drogowym.] 

[2. Zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2, 

drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 

3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 3 i 4, zakład 

ubezpieczeń przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia: 

1)   zgłoszenia roszczenia - w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3 pkt 1-7 oraz 

ust. 4 pkt 1 i 2; 

2)   wypłaty odszkodowania - w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3 pkt 8 

oraz ust. 4 pkt 3. 

3. Dane są przekazywane do Funduszu przez centralną ewidencję pojazdów oraz zakłady 

ubezpieczeń bezpłatnie oraz bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.] 

<2. Zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2, 

w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do 

Funduszu, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 3 i 4, zakład 

ubezpieczeń przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia: 

1) zgłoszenia roszczenia – w zakresie danych określonych w art. 102 ust. 3 pkt 1–7 

oraz ust. 4 pkt 1 i 2; 

2) wypłaty odszkodowania – w zakresie danych określonych w art. 102 ust. 3 pkt 8 

oraz ust. 4 pkt 3. 

3. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby Funduszu, jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.> 

<3a. Dane przekazywane do Funduszu są przekazywane bezpłatnie.> 
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[4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do 

aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany.] 

<4. Zakłady ubezpieczeń przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do aktualizacji 

tych danych w przypadku ich zmiany.> 

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, sposób i tryb współdziałania Funduszu z organem prowadzącym 

centralną ewidencję pojazdów, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia 

bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych i informacji drogą teletransmisji danych.] 

 

<Art. 105a. 

1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogą teletransmisji danych do Funduszu 

dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem danych pojazdów 

rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

2. Zakład ubezpieczeń, przekazując dane do Funduszu przekazuje jednocześnie do 

centralnej ewidencji pojazdów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego Fundusz, dane o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 i 11 ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.) 

 

Art. 19. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których 

zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania 

tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

<1a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych przekazywanych do centralnej 

ewidencji pojazdów.> 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

3)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

3a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 
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przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

4)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

5)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 

6)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli skarbowej, 

w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. 

zm.); 

8)   Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

9)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

10)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce w 

zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. 

zm.); 

11)  dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny: 

a)  sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko, będącej 

osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają związek z tą 

sprawą, 

b)  sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności 

związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają 

związek z tą sprawą; 

[12)  centralnej ewidencji pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym, w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 

tych pojazdów;] 

13)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w 

związku z podjętą interwencją; 

14)  Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w związku 

z podjętą interwencją; 

15)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania ustawowych 

zadań; 

16)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

17)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie zadań, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7; 
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18)  banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego, w zakresie 

ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do przekazania 

za granicę waluty obcej; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia nastąpienia zdarzenia, z 

którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także uposażonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczeń ryzyk objętych tą umową; 

21a)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową reasekuracji; 

22)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym dla przeciwdziałania 

przestępczości ubezpieczeniowej lub stosowania taryfy w zależności od długości 

okresu bezszkodowego, lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w 

przypadku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co 

najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, lub dla potrzeb ustalenia odpowiedzialności, 

jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od 

tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 

łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową; 

23)  podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa 

w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

24)  zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności; 

25)  innych podmiotów, których uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

innych ustaw. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez podmioty, o których mowa w 

ust. 2 pkt 23 i 24, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z zakazu, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.). 

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. z 2015 r. poz. 

155 i 541)  

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego rodzaju - należy przez to rozumieć 

odpowiednio kierowcę, kierującego lub pojazd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

2)   opłacie ewidencyjnej - należy przez to rozumieć opłatę stanowiącą przychód Funduszu - 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym[.] <;> 

<3) profilu kandydata na kierowcę – należy przez to rozumieć zestaw danych 

identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu 

stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami utworzony, 

udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.> 

 

Art. 92. 

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego: 

1)  o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem 

karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w 

sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym; 

2)   o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3. 

2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje niezwłocznie staroście 

informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w 

komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi 

wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego. 

3. Starosta przesyła niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami 

karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia 

okresu próbnego: 

1)   kierowcy; 

2)   administratorowi centralnej ewidencji kierowców. 

<4. Przez wykroczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się czyny popełnione 

przez kierującego pojazdem silnikowym lub motorowerem określone w: 

1) art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku niestosowania się do 

ograniczenia prędkości i jej przekroczenia o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z 

dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. 

zm.); 

2) art. 90, art. 92 § 1 lub 2 lub art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń, w związku z niestosowaniem się odpowiednio do: 
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a) art. 24 ust. 5, 7 lub 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym lub znaków drogowych zabraniających wyprzedzania, 

b) art. 25 ust. 1–3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym lub znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, 

sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i 

sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego 

kontroli, lub 

c) art. 26 ust. 1–3 i 7, art. 27 ust. 1, 1a i 4  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym.> 

 

Art. 98. 

1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując 

pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem 

karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o 

naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu 

naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. 

2. Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiada określona liczba punktów w skali od 0 do 

10 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi 

naruszenia. 

3. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę, o której mowa w ust. 

1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających 

naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów. 

[4. Informacje o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiadającej mu liczbie 

punktów są przekazywane do centralnej ewidencji kierowców.] 

<4. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane do centralnej 

ewidencji kierowców.> 

5. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców 

usuwa się: 

1)   z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia; 

2)   po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3)   po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie, o 

którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2. 

[6. Informacje o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone w centralnej ewidencji 

kierowców usuwa się w przypadkach określonych w ust. 5, a w przypadku naruszenia 

popełnionego w okresie próbnym, z upływem tego okresu, jednak nie wcześniej niż po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.] 

<6. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone w centralnej ewidencji 

kierowców usuwa się z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.> 
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Art. 103. 

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 

w przypadku: 

1)   stwierdzenia: 

a)  na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdem, 

b)  na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem, 

c)  utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego 

przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, 

d)  niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być 

przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b; 

2)   ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, 

o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; 

3)   popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w 

komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 

4)   orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów; 

5)   kierowania pojazdem w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d; 

6)   uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 

182a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. 

[2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 , 3 i 5, będące podstawą decyzji 

administracyjnej o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.] 

<2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście dane w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, będące podstawą decyzji 

administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.> 

3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania 

pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu 

opłaty ewidencyjnej. 

3a. Przywrócenie uprawnień następuje również w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu 

zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. Wydając decyzję o przywróceniu 

uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta wpisuje do prawa jazdy informację o 

ograniczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7. Wpis dokonywany jest z urzędu, na 

okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów, po uiszczeniu przez osobę ubiegającą się o 

przywrócenie uprawnienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz opłaty 

ewidencyjnej. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 , 3 i 5. 

5. Uprawnienia do kierowania pojazdami wynikające z pozwolenia wojskowego cofa lub 

przywraca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę. 
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6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania 

pojazdami osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek województwa 

mazowieckiego. 

 

Art. 125. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-9 pominięto) 

10)  w dziale IV: 

a)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

"Bezpieczeństwo ruchu drogowego", 

b)  uchyla się rozdział 1, 

[c)  w art. 100a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3.  W ewidencji gromadzi się także dane o: 

1)   osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły 

naruszenie, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

2)   instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o 

uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie 

tramwajem; 

3)   egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania 

pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

4)   ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie 

osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub 

pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

5)   lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; 

6)   pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu; 

7)   psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie 

psychologii transportu; 

8)   ośrodkach doskonalenia techniki jazdy; 

9)   instruktorach techniki jazdy; 

10)  ośrodkach egzaminacyjnych.", 

d) art. 100b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 100b. 1.  W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których mowa 

w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę 
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dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   adres zamieszkania; 

5)   rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; 

6)   datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę 

ponownego uzyskania uprawnienia; 

7)   datę ważności uprawnienia; 

8)   numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

9)   ograniczenia dotyczące uprawnienia; 

10)  nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie; 

11)  dotyczące: 

a)   zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia - 

serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę zwrócenia, 

b)   cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia - serię i numer dokumentu, 

datę cofnięcia i datę przywrócenia, 

c)   utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia - serię 

i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia, 

d)   zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów - datę 

rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu, 

e)   informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących naruszenia 

przepisów ruchu drogowego - data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, 

liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, godzina i 

miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejestracyjny), 

którym popełniono naruszenie, 

f)   okresu próbnego i jego przedłużenia - datę rozpoczęcia i datę przedłużenia 

tego okresu, 

g)   skierowania na kurs reedukacyjny - datę skierowania na kurs i datę jego 

zakończenia, 

h)   dokumentu z państwa Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe 

prawo jazdy - w tym państwa wydania i numeru dokumentu, 

i)   kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub 

środka działającego podobnie do alkoholu - datę popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia; 

12)  zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie 

towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane; 

13)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej, o której mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym; 
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14)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 

potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

15)  numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie; 

16)  numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie; 

17)  numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie; 

18)  numer ewidencyjny egzaminatora, który prowadził egzamin państwowy; 

19)  numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził szkolenie; 

20)  numer ewidencyjny uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; 

21)  zakres, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdem; 

22)  numer ewidencyjny uprawnionego psychologa, który wydał orzeczenie 

psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem; 

23)  zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 

24)  wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym przeprowadzono egzamin 

państwowy; 

25)  zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; 

26)  informacje o wydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami - serię, numer oraz datę i przyczynę wydania wtórnika. 

2.  W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2, 3, 

5, 7 i 9: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten 

dokument; 

4)   numer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, 

psychologa lub instruktora techniki jazdy; 

5)   zakres posiadanych uprawnień; 

6)   datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień; 

7)   datę i przyczynę skreślenia z ewidencji; 

8)   datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru. 

3.   W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 

4, 6, 8 i 10: 

1)   nazwę; 

2)   oznaczenie adresu siedziby; 

3)   numer ewidencyjny; 

4)   numer identyfikacji statystycznej (REGON); 
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5)   wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności; 

6)   datę skreślenia z rejestru lub ewidencji; 

7)   datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru. 

4.   Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji: 

1)   organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu tych dokumentów, 

w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-10 oraz pkt 11 lit. f i h; 

2)   odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, 

Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w 

sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania 

pojazdami, prokurator lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu czynności - w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a; 

3)   organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu decyzji - w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g; 

4)   organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 

wystąpieniu tych zdarzeń - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c; 

5)   sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia - w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i; 

6)   odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, 

prokurator lub sąd - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e; 

7)   odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych - w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12; 

8)   wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 13; 

9)   kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 14; 

10)  starosta - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15-18 i 20-26; 

11)  wojewoda - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19. 

5.   Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji: 

1)   starosta - w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2; 

2)   wojewoda - w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 9; 

3)   marszałek województwa - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 100a ust. 

3 pkt 3, 5 i 7. 

6.   Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji: 

1)   starosta - w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 4; 

2)   wojewoda - w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 8; 

3)   marszałek województwa - w zakresie jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 

pkt 6 i 10. 
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7.   Dane, o których mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie 

którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo 

zatarciu. Informację o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne 

Krajowego Rejestru Karnego; 

2)   ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 

6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 

3)   ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usunięciu odpowiednio z ewidencji lub 

rejestru po upływie określonych w nich dat. 

8.   Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o 

której mowa w art. 80b ust. 4.", 

e)  w art. 100c: 

–  w ust. 1: 

- -  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w takim zakresie, w jakim są one 

niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:", 

- -  w pkt 13 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w 

brzmieniu: 

"14)  marszałkowi województwa; 

15)   wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.", 

–  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one 

dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń 

teletransmisji danych."; 

–  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświadczenia, 

dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w 

tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą 

swój uzasadniony interes prawny.", 

f)  w art. 100e: 

–  w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a)  szczegółowy sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 100c ust. 2;", 

–  w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a)  bezpieczeństwo danych;",] 

(lit. g –j pominięto) 

(pkt 11-18 pominięto) 
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Art. 138b. 

[1. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 

9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 117 ust. 2 pkt 8 i rejestry 

działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 

114 przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia 3 stycznia 

2016 r. w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 100b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.] 

<1. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 

1 pkt 9, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 

117 ust. 2 pkt 8 przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do 

dnia 3 stycznia 2016 r., w następującym zakresie: 

1) imię i nazwisko; 

2) data i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument; 

4) numer ewidencyjny odpowiednio wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, 

instruktora techniki jazdy lub instruktora; 

5) dane dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających; 

6) data i przyczyna skreślenia z ewidencji; 

7) data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.> 

<1a. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 

ust. 1, art. 86 ust. 4, art. 116 ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których 

mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ust. 1, przekazują do 

centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r., w 

następującym zakresie: 

1) nazwa; 

2) adres siedziby; 

3) numer ewidencyjny; 

4) numer identyfikacyjny REGON; 

5) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; 

6) data i przyczyna skreślenia z rejestru; 

7) data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru; 

8) dane o wpisach i skreśleniach.> 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb 

i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność 

zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych 

informacji i ciągłości dostępu.> 
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Art. 139. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 110, który wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.; 

2a) art. 99 ust. 1 pkt 5 i, w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, art. 100, art. 101 oraz art. 102 ust. 1 

pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

[3)   art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 

ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c, pkt 4, 

ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101 oraz art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7 i ust. 10 pkt 2, 

art. 125 pkt 10 lit. c-f i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 

pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz 

art. 136 ust. 1-3, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.] 

<3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, 

art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. 

c, pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7 

i ust. 10 pkt 2, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie 

art. 140 ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 

2016 r.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

(Dz. U. Nr 227, poz. 1367 oraz Nr 244, poz. 1454)  

 

Art. 26. 

1. Marszałek województwa przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, o której mowa w 

art. 100a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, następujące 

dane osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórnik: 

  1)   imię i nazwisko; 

  2)   datę i miejsce urodzenia; 

  3)   numer PESEL - o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

  4)   zakres i numer wydanego zaświadczenia ADR; 
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  5)   okres ważności zaświadczenia ADR. 

[2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do centralnej ewidencji kierowców z 

wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, w terminie 14 dni od dnia wydania 

zaświadczenia ADR albo wydania jego wtórnika.] 

<2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do centralnej ewidencji kierowców na 

zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym.> 

3. Marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR zawierającą 

dane, o których mowa w ust. 1. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 października 2013 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O RUCHU 

DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. 

poz. 486 i 1589)  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 8: 

a)  ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

"1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem 

samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków 

drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o 

których mowa w art. 7 ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do: 

1)   kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą 

parkingową; 

2)   kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, 

przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki. 

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli 

pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, 

w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie 

jej numeru i daty ważności.", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Kartę parkingową wydaje się: 

1)   osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się; 
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2)   osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 

3)   placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 

mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.", 

c)  ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), na podstawie wydanego przez zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności: 

1)   orzeczenia o niepełnosprawności, 

2)   orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

3)   orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 

–    wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy 

czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się 

jedną kartę.", 

d)  po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5f w brzmieniu: 

"5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres 

ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a 

placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 3 lat. 

5d. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 

się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest zobowiązany do 

niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał. 

5e. Karta parkingowa traci ważność: 

1)   po upływie terminu ważności karty; 

2)   w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę; 

3)   w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał; 

4)   w razie likwidacji placówki, której wydano kartę; 

5)   w razie śmierci osoby, której wydano kartę. 

5f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje, z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, 984 i 1047), wyboru producenta blankietów kart parkingowych.", 

e)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

"6a. Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do 
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celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

6b. Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa.", 

f)  ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

"7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych osobom, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2 

oraz placówkom, o których mowa w ust. 3a pkt 3, uwzględniając w szczególności 

zapewnienie jednolitej procedury wydawania kart parkingowych oraz konieczność 

technicznego zabezpieczenia karty w sposób gwarantujący jej autentyczność oraz 

ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, 

w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu 

drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego; 

2)   zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym, uwzględniając w 

szczególności konieczność stworzenia sprawnego systemu wydawania, ewidencjonowania i 

kontroli prawidłowości wykorzystywania kart oraz fakt, że w przypadku kart, o których 

mowa w ust. 3a pkt 3 częścią składową numeru karty jest numer rejestracyjny pojazdu; 

3)   tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie 

jednolitej procedury zwrotu kart parkingowych; 

4)   wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, mając na uwadze zapewnienie jednolitej 

formy składanych wniosków. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się, uprawnionych 

do uzyskania karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty 

właściwym placówkom.", 

g)  dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

"9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej 

produkcją i dystrybucją; 

2)   warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych, mając na uwadze zapewnienie 

sprawności i bezpieczeństwa procesu przekazywania tych kart do powiatowych zespołów do 

spraw orzekania o niepełnosprawności."; 

2)   w art. 80d: 

a)  w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5;", 

b)   ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

"5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 
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ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych. 

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 

ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, 

art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 

pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, 

art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 

110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro a w 

przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 

eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem 

właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 

3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 

ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 

ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 

ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, 

art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i 

przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu."; 

[3)   w dziale IV dodaje się rozdział 1b w brzmieniu: 

"Rozdział 1b 

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych 

Art. 100f. 1. Tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, o których mowa w art. 8. 

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych 

zgromadzonych w ewidencji. 

Art. 100g. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 100f ust. 1, obejmuje: 

1)   numer karty; 

2)   datę wydania karty; 

3)   datę ważności karty; 

4)   oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę; 
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5)   imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę; 

6)   nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny 

pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą parkingową - w 

przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3; 

7)   datę i przyczynę utraty ważności karty. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o 

których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę. 

3. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji, jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b 

ust. 4. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od daty utraty 

ważności karty. 

Art. 100h. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie, o ile jest to 

niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, podmiotom wymienionym w art. 100c ust. 1 

pkt 1, 1a, 2, 3, 8 i 8a oraz powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby której one dotyczą. 

Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. 

3. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek 

zainteresowanego podmiotu. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo 

ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności 

składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

Art. 100i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia ewidencji, 

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji 

–    mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego procesu gromadzenia i 

aktualizacji danych gromadzonych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwa.";] 

4)   w art. 130a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym 

dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;". 
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Art. 9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. z wyjątkiem: 

1)   art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.[;] <.> 

[3)   art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.] 

 

 


