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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 15 września 2017 r. 

 

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

 

(druk nr 596) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260) 

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 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 

1089); 

1b)  droga wewnętrzna - droga 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)    droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami 

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

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 
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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; 

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; 

<10a) szkoda istotna – szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub 

kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z 

otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym 

mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);> 

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

przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi; 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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; 

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; 

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; 

23)  ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 

innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a 

pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku; 

24)  ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez 

uprawnioną osobę; 
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25)  niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 

26)  wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w przeciwnym kierunku; 

27)  omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika 

ruchu lub przeszkody; 

28)  wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w tym samym kierunku; 

29)  zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub 

przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde 

unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 

30)  postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów 

ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

31)  pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 

urządzenie do tego przystosowane; 

32)  pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu 

szynowego; 

33)  pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z 

prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 

34)  pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 

25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 

35)  pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z 

naczepą; 

35a)   pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z 

ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej 

drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa 

całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych 

w przepisach niniejszej ustawy; 

35b)   ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych 

ładunków; 

35c)   pilot - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 
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36)  pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania 

specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania 

specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy 

związane z wykonywaniem tej funkcji; 

37)  pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób 

szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę 

Więzienną; 

38)  pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 

świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 

włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy 

jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane 

wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego; 

39)  pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do 

rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd 

wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

40)  samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; 

41)  autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 

osób łącznie z kierowcą; 

41a)  autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy 

pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z 

napisem barwy czarnej "autobus szkolny"; 

42)  samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony 

konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą; 

42a)  ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie 

do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy; 
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42b)   czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, 

z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna 

nie przekracza: 

a)  w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 

b)  w przypadku przewozu osób 400 kg; 

42c)   czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

43)  taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony 

do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu 

podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą; 

44)   ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości 

nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac 

rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do 

ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 

45)   motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 

skokowej przekraczającej 50 cm
3
, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; 

określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół; 

46)   motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 

skokowej nieprzekraczającej 50 cm
3
 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 

kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

47)  rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej 

tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały 

pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o 

znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 

stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; 

47a)  wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób 

lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być 

wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany 

prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 

250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h; 
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48)  wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby 

niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja 

ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego; 

49)  zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; 

nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania; 

49a)  kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz 

przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach 

prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych; 

50)  przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; 

51)  przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg; 

52)  naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten 

pojazd; 

53)  masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; 

54)  dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami 

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do 

poruszania się po drodze; 

55)  rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim 

rzeczy i osób; 

56)  dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, 

która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu; 

57)  nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi; 

58)  VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta; 

59)  urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na 

statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania 

obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami; 

60)   kategoria pojazdu - klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych; 

61)   maksymalna masa całkowita - największą masę pojazdu obciążonego osobami i 

ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; 

62)   nowy pojazd - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany; 
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63)  państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 

Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

64)   pojazd kompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji; 

65)   pojazd marki "SAM" - pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub 

ramy, konstrukcji własnej; 

66)   pojazd produkowany w małych seriach - pojazd produkowany w limitowanej liczbie, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3; 

67)   pojazd niekompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap 

kompletacji; 

68)   pojazd skompletowany - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu 

kompletacji; 

69)   pojazd z końcowej partii produkcji - pojazd będący częścią zapasów producenta, który 

nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę 

do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 

pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność; 

70)   przedmiot wyposażenia lub część - rozumie się przez to układ, oddzielny zespół 

techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, 

rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub 

regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe; 

71)   świadectwo homologacji typu - świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo 

homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE; 

72)   świadectwo homologacji typu EKG ONZ - dokument wydany przez właściwy organ 

państwa - strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych 

dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych 

pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych 

wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1135 i 

1136), zwanego dalej "Porozumieniem", stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia 

lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone w 
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regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Porozumienia; 

73)   świadectwo homologacji typu pojazdu - dokument wydany przez właściwy organ 

Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia wymagania procedury 

homologacji typu pojazdu; 

74)   świadectwo homologacji typu WE - dokument wydany przez właściwy organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego 

wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE; 

75)   typ przedmiotu wyposażenia lub części - oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub 

części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod 

względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 

ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań 

homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej; 

76)   świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - dokument wydany przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd 

spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia 

indywidualnego WE pojazdu; 

77)   świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 

do zasilania gazem - dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 

zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury homologacji 

sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

78)   typ pojazdu - oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się od 

siebie pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

79)   wprowadzenie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

użytkownikowi; 

80)   wariant pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co 

najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 
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81)   wersja pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji określonej w 

opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo 

świadectwie homologacji typu WE pojazdu; 

82)   tramwaj - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią 

elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

83)   trolejbus - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej; 

84)   blokada alkoholowa - urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika 

pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w 

wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm
3
; 

85)   kalibracja blokady alkoholowej - ogół czynności służących wzorcowaniu blokady 

alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie 

wymagania, o którym mowa w pkt 84. 

 

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, takie jak dane o: 

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; 
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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:] 

 <Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje do katalogu:> 

1)   Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie: 

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[.] <;> 

<3) producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, 

motoroweru, trolejbusu lub przyczepy na podstawie: 

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, 
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b) wydanego świadectwa homologacji typu pojazdu w przypadku, o którym mowa w 

art. 70k ust. 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;] 

<3) administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji – na potrzeby 

przetwarzania i udostępniania danych zgromadzonych w ewidencji;> 

4)   podmiotowi obowiązanemu do przekazywania danych do centralnej ewidencji 

pojazdów - na potrzeby przekazywania tych danych. 

7. Zadania związane z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem katalogu 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 informatyzacji 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 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. 80d. 

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   nieodpłatnie, w przypadku: 
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a)   podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a, oraz ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, 

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

2)   odpłatnie, w przypadku: 

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 informatyzacji. 

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 informatyzacji 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 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.] 

<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 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537), z wyłączeniem art. 

75 § 4a w zakresie określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości 

zobowiązania podatkowego oraz art. 75 § 4b, z tym że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.> 

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; 

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



- 14 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 2016 r. poz. 

1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708); 

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. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 

1954); 

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

opłat ewidencyjnych; 

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 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) - 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, 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. 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. 
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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 informatyzacji 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; 

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; 
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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. 

 

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), 

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), 

d)  numer identyfikacyjny REGON[.] <,> 

<e) datę i miejsce urodzenia.> 

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. 81. 

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego 

wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany 

przedstawiać go do badania technicznego. 
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2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do 

zgodności z warunkami technicznymi. 

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą 

rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 

1)   nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, 

dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego 

pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

2)   zarejestrowany pojazd: 

a)  na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od dnia 

pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, 

ustalonego na podstawie ust. 5, lub 

b)  w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy 

organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja 

o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności 

- z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio 

przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów 

niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 

dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu 

lewostronnego. 

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6-

10. 

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 

3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej 

rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania 

technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia 

badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu 

samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, 

wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", 

pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki 

jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym. 
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7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru 

przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed 

upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, 

zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej 

rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą. 

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia 

pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. 

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W 

przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu 

drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym. 

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu 

podlega pojazd: 

1)   skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: 

a)  w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza 

wymagania ochrony środowiska, 

b)  który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze 

elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub 

noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie 

elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2)   skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu: 

a)  w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, 

b)  jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w 

wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska; 

3)   w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących 

zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z 

wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem; 

4)   który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki 

jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio 

przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych; 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[5)  w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o 

którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z 2016 r. 

poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 768 i 1089), w zakresie elementów układu nośnego, 

hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego;] 

<5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;> 

6)   w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie 

elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7)   dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i 

usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o 

podatku dochodowym od osób prawnych; 

8)   autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 

100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi; 

9)   dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych 

porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego; 

10)   wyposażony w blokadę alkoholową. 

11a. Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed 

pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 

dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu 

wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność 

urządzenia technicznego. 

12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po 

przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, 

wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia. 

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może 

być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym 

mowa w art. 79a. 
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14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, 

uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na 

podstawie ust. 5-10. 

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów 

podlegających badaniu. 

16. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych 

tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory 

dokumentów związanych z tymi badaniami. 

 

Art. 83a. 

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania 

działalności objętej wpisem. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 

83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest 

on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych 

jednostek. 

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany 

na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

[2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);] 

<2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada;> 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać 

się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników; 

4)   adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy; 
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5)   zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać; 

6)   imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień. 

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym.". 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku o zmianę danych zawartych 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór wniosku o 

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w formie 

dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane 

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on 

inny niż adres siedziby. 

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu 

przez stację kontroli pojazdów. 

 

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; 
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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 Krajowej Administracji Skarbowej; 

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. z 2017 r. poz. 891); 

12a)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

12b)   ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

12c)   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 2017 r. poz. 

489, 624, 777 i 952); 

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[.] <;> 

<14) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.> 

1b. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

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. 
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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. 

2c. Dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 pkt 15, udostępnia się osobie, której dane 

dotyczą, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję, po uwierzytelnieniu profilem zaufanym ePUAP. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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 

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 informatyzacji 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. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1b. 
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Art. 129. 

 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego 

kontrolowanie należą do zadań Policji. 

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 

do: 

1)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

2)    sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 

używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie; 

2a)  żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o 

którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko 

osoby nim kierującej; 

2b)   sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 

zezwolenia; 

3)   żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do 

której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w 

celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

4)   sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku 

osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

5)   sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas 

jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku; 

6)   zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów 

stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty 

kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących 

stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz 

Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 

2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 

3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 
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oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 

3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1); 

7)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

8)   uniemożliwienia: 

a)  kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b)  korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają 

bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają 

wymagania ochrony środowiska, 

c)   korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 

członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza 

pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, 

d)  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9)   używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania 

pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia 

wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a)  używania urządzeń rejestrujących; 

10)  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a 

ust. 1-3; 

11)  kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych 

z tym przewozem; 

12)  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 

13)  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 

kierującego pojazdem; 

13a)   występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby 

posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający 
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kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej 

osoby; 

14)   pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 

zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 

obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów 

dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych 

zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób 

korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 

wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 

ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 

policjantów określone w ust. 2. 

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej 

lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują uprawnienia, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. <Funkcjonariuszom Straży 

Granicznej przysługuje także uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie 

dotyczącym dokumentów stwierdzających uprawnienie do używania pojazdu.> 

4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojazdu, jeżeli: 

1)   pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 

po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma 

możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2)   pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych 

dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, 

dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki 

tego ubezpieczenia; 
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3)   stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

4)   kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo 

wypisu z tego zezwolenia. 

5. (uchylony). 

Art. 132. 

1. [Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:] 

 <Policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzyma dowód rejestracyjny 

(pozwolenie czasowe) w razie:> 

1)   stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: 

a)  zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały 

uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, 

b)  zagraża porządkowi ruchu, 

c)  narusza wymagania ochrony środowiska; 

2)   stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym 

terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo; 

3)   stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu 

powodującym jego nieczytelność; 

4)   uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego 

(pozwolenia czasowego); 

5)   stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego 

nieupoważnioną; 

6)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

7)   uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi 

faktycznemu. 

2. [W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje 

kierowcy pokwitowanie.] <W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia 

czasowego) policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje kierowcy 

pokwitowanie.> Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 



- 28 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być 

wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6. 

[3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, 

odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia 

uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy dotyczy to 

spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.] 

<3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, 

odpowiedni organ Policji albo Straży Granicznej przesyła niezwłocznie organowi, 

który go wydał. 

3a. Odpowiednie organy Policji albo Straży Granicznej zawiadomią właściwego 

dyrektora izby administracji skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu 

rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań 

technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.> 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie 

czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań 

technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. [Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni.] 

<Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem 

przypadków określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji albo 

Straży Granicznej przez okres 7 dni.> Po upływie tego terminu dokument 

przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany. 

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny 

uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133. 
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Art. 133. 

[1. W przypadku określonym w art. 132 ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji zwraca 

zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.] 

<1. W przypadku określonym w art. 132 ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji albo 

Straży Granicznej zwraca zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.> 

2. Jeżeli z przedstawionego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed 

zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu 

zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku 

zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089)  

 

Art. 2. 

1. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

1)   biuro narodowe - organizację zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, 

które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

2)   budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego - obiekt budowlany o powierzchni 

powyżej 20 m
2
 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), będący w posiadaniu 

rolnika; 

3)   centralna ewidencja pojazdów - centralną ewidencję pojazdów określoną w art. 80a-

80e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.); 
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4)   gospodarstwo rolne - obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz 

sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający 

łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu 

podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego 

powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział 

specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

5)   komisja do rozpatrywania roszczeń - komisję do rozpatrywania roszczeń z tytułu 

szkód wyrządzonych przez wojska obce, powołaną przez Ministra Obrony Narodowej 

na podstawie ustawy 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. z 2016 r. poz. 1108); 

6)   organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 

888, 996 i 1823); 

7)   organ odszkodowawczy - organ odpowiedzialny za zaspokajanie roszczeń 

poszkodowanych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w 

art. 4 pkt 1, wynikających ze zdarzeń, które zaistniały na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego 

oraz na terytorium państw trzecich, i powstałych w związku z ruchem pojazdów 

mechanicznych ubezpieczonych i zarejestrowanych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

8)   ośrodek informacji - ośrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 

informacje o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych przez zakłady 

ubezpieczeń; 

9)   państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, 

którego biuro narodowe jest Członkiem Systemu Zielonej Karty; 

10)  pojazd mechaniczny: 

a)  pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

b)  pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z 

wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników 
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posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego 

gospodarstwa; 

11)  pojazd historyczny - pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, będący: 

a)  pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

b)  pojazdem mającym co najmniej 40 lat, 

c)  pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę 

samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla 

udokumentowania historii motoryzacji; 

11a)  reprezentant do spraw roszczeń - reprezentanta do spraw roszczeń w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), ustanowionego w 

Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

12)  rolnik - osobę fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo 

rolne; 

<12a) szkoda istotna – szkodę, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;> 

13)  trzęsienie ziemi - naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich serię) gruntu, 

powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od 

ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; 

przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera); 

14)  ubezpieczenie graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku braku ważnej 

Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, 

z wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, 

których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego; 

14a)  wprowadzenie pojazdu do ruchu - wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą 

zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 

15)  Porozumienie Wielostronne - umowa zawarta między biurami narodowymi z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między 

biurami narodowymi; 
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16)  sygnatariusz Porozumienia Wielostronnego - biuro narodowe, które zawarło umowę 

dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów 

mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Wielostronnego; 

17)  Zielona Karta - międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura 

narodowego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to 

rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) 

 

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. 2: 

a)  pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie: 

"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;", 

b)  po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

"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, z późn. zm.);"; 

2)   w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 
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3)   w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru 

przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej "rejestrem". 

Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 75aa-75d jest mowa o tablicach 

rejestracyjnych, należy przez to rozumieć także ich wtórniki."; 

4)   w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

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

5)   w art. 77: 

a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

właściwy starosta.", 

b)  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik;", 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

6)   w art. 80a: 

[a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.",] 

<a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach: 

1) zarejestrowanych na podstawie art. 73 albo art. 74 oraz o ich właścicielach lub 

niektórych kategoriach posiadaczy; 

2) w stosunku do których wydano ostateczną decyzję uchylającą decyzję wydaną na 

podstawie art. 73 albo art. 74 albo decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji 
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wydanej na podstawie art. 73 albo art. 74, albo wydano decyzję odmowną na 

podstawie art. 74, albo decyzję umarzającą postępowanie po wydaniu decyzji w 

trybie art. 74, oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy; 

3) wymienionych w art. 71 ust. 1, które nie zostały zarejestrowane, w stosunku do 

których: 

a) przeprowadzono badania techniczne, 

b) zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów.”,”> 

[b)   dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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.";] 

7)  art. 80b otrzymuje brzmienie: 

"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, 
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d)   numer identyfikacyjny REGON, 

e)   adres zamieszkania (siedziby), 

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, 
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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,] 

<c) numer pozycji w rejestrze zastawów,> 

d)   datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów, 

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

f)   numer PESEL zastawnika, 

g)   numer identyfikacyjny REGON zastawnika, 

h)   datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów[;] <,> 

<i) nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu;> 

8)   o dokumentach pojazdu: 

a)   dane o dowodzie rejestracyjnym, 

b)   dane o pozwoleniu czasowym, 

c)   dane o karcie pojazdu 

- oraz o ich wtórnikach; 

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

ich wtórnikach; 

10)  o badaniach technicznych pojazdu; 

[11)  o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania 

technicznego;] 

<11) o szkodach istotnych;> 

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; 
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[18)  o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu;] 

<18) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z 

końcowej partii produkcji;> 

19)  identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub 

zmiany danych[.] <;> 

<20) o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez 

organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu.> 

[2. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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.] 

<2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

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

pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8–18 i 20, przekazywanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 80ba ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system 

teleinformatyczny obsługujący ewidencję, 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)."; 

8)   po art. 80b dodaje się art. 80ba-80bh w brzmieniu: 

"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; 
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2)   przez zakłady ubezpieczeń - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 

i 11;] 

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

których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, pkt 2–5 z wyłączeniem daty zgonu, pkt 8 i 

9, pkt 10 w zakresie terminu okresowego badania technicznego pojazdu w 

przypadku rejestracji pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 12 i 13, 16–18 i 20; 

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

pkt 6 i 11, oraz w przypadku zawierania umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów dla pojazdu 

niezarejestrowanego także pkt 1 i 13;> 

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

w art. 80b ust. 1 pkt 14; 

[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;] 

<4) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Straży Granicznej, 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.] 

<6) przez stacje kontroli pojazdów – z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 

73 ust. 3, w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 10 i 15, oraz w 

przypadku przeprowadzania badania technicznego pojazdu niezarejestrowanego 

także pkt 1 i 13;> 

<7) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11.> 

<1a. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8–18 i 

20, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system 

teleinformatyczny obsługujący ewidencję.> 
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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.] 

<3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7 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. 1273). 

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 informatyzacji: 

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 
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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 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.] 

<2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych 

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

posiadane dokumenty lub dane, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. W 

przypadku rozbieżności między danymi a danymi zawartymi w rejestrze PESEL 

lub w REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w tych rejestrach.> 

<2a. W przypadku wprowadzenia do ewidencji danych dotyczących nowego 

podmiotu, dane te są pobierane z rejestru PESEL, REGON, centralnej ewidencji 

kierowców oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są w 

nich gromadzone. 

[3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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.] 

<3. System teleinformatyczny obsługujący ewidencję generuje komunikat o: 
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1) wprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku poprawnego wprowadzenia 

nowych danych do ewidencji, który jest równoznaczny z wypełnieniem 

obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji; 

2) niewprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku gdy nowe dane nie zostały 

wprowadzone do ewidencji i konieczne jest ponowne ich wprowadzenie w celu 

wypełnienia obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji. 

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

1) 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; 

2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do 

ewidencji oraz sposób ich wprowadzania, mając na względzie zapewnienie 

wysokiej jakości danych przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny 

charakter.> 

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] 

<administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji>, podmiot 

właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

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

ewidencji] <administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji> , 

niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w 

celu usunięcia niezgodności. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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 
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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 

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. 

<1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów przekazują administratorowi danych i informacji 

zgromadzonych w ewidencji oraz aktualizują następujące dane o 

przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

2) adres stacji kontroli pojazdów; 

3) numer identyfikacyjny REGON; 

4) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów; 

5) zakres badań; 

6) datę wpisu do rejestru; 

7) datę wykreślenia z rejestru; 

8) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.> 

[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 

informatyzacji 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". 
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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, takie jak 

dane o: 

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: 

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, 
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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 utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem katalogu 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 informatyzacji 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."; 

9)   art. 80c otrzymuje brzmienie: 

"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)  (uchylony); 

24)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 



- 46 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

25)  zakładom ubezpieczeń; 

26)  stacjom kontroli pojazdów; 

27)  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 

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; 

30)  organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych; 

31)  organom Inspekcji Ochrony Środowiska. 

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 oraz w ust. 2a. 

2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego 

wniosku. 

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

systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

[3a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń 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.] 

<3a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń 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.> 

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. 
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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.] <Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w 

ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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. 

7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

2a."; 

10)  po art. 80c dodaje się art. 80ca-80ch w brzmieniu: 

"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 Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia 

zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 
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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 informatyzacji 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.] <Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w 

ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 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 informatyzacji 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 interes prawny. 

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.] <Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w 
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ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

Art. 80ce. 1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do 

ponownego wykorzystywania, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób 

lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), 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.] 

<2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

<3. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego 

wykorzystywania także za pośrednictwem usług sieciowych.> 

Art. 80cf. 

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

wniosku, o którym mowa w art. 80c ust. 5, art. 80cc ust. 2, art. 80cd ust. 2 oraz art. 

80ce ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania danych z 

ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku.] 

<1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w art. 80c ust. 5, art. 80cc ust. 2, art. 80cd ust. 2 

oraz art. 80ce ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania 

i przekazywania danych z ewidencji.> 

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

zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce, uwzględniając 
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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. 80cg. Udostępnienie i przekazywanie danych zgromadzonych w ewidencji 

następuje: 

1) nieodpłatnie, w przypadku danych: 

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

b) przekazywanych na podstawie art. 80ce w sposób określony w art. 80ce ust. 2 

organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 80c ust. 1, w celach 

niekomercyjnych, 

c) udostępnianych na podstawie art. 80ce w sposób określony w art. 80ce ust. 3, w 

celach komercyjnych i niekomercyjnych; 

2) odpłatnie, w przypadku danych: 

a) udostępnianych na podstawie art. 80cd, 

b) przekazywanych na podstawie art. 80ce w sposób określony w art. 80ce ust. 2, w 

celach komercyjnych i 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 i 1240). 

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

niekomercyjnych określa się według wzoru: 
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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, 

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 informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji, 

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

11)  w art. 80d: 

a)  uchyla się ust. 1, 

b)  
(7)

 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

art. 150 ust. 1;", 

c)  
(8)

 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

3a, 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 

przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

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

d)  
(9)

 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

ust. 3 i 3a, 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;"; 
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12)  w art. 80e uchyla się ust. 1; 

13)  w art. 80o w ust. 1: 

a)  w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b)  numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,", 

b)  w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c)  numer PESEL,"; 

14)  w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku 

badania technicznego."; 

[15)  w art. 83 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:";] 

<15) w art. 83: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza 

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

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b–1d w brzmieniu: 

1b. W przypadku dokonywania opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie 

bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub 

instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za 

pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego. 

1c. Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone po przeprowadzeniu badania 

technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między przedsiębiorcą 

prowadzącym stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu. 

1d. Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy 

pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3> 

16)  w art. 100a: 

a)  uchyla się ust. 2 i 3, 

b)  
(10)

 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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"5. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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."; 

17)  
(11)

 po art. 100a dodaje się art. 100aa-100aq w brzmieniu: 

"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 czerwca 2018 r. przez 

organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w 

związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę. 
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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; 

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, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili 

szkolenie; 

18)  o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili 

egzamin państwowy; 
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19)  o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii 

transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; 

20)  o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami; 

21)  o skierowaniach na badania lekarskie i badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących 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 posiadanych uprawnieniach; 

14)  o dokumentach stwierdzających uprawnienia; 

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; 
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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)  o egzaminach 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 przedsiębiorcy; 

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 informatyzacji 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; 
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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: 

a)   art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 i 21 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 i ośrodku 

doskonalenia 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 
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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 informatyzacji 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. 

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 informatyzacji 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. 
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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 informatyzacji 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; 

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; 
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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, 788 i 1269); 

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 w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o 

których mowa w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

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 i 1217). 

1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

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

systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

2a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń 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. 
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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. 

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.] <Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w 

ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

1a. 

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 
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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 informatyzacji 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. 

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.] <Dane zgromadzone w 

ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 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 informatyzacji 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 interes prawny. 
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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.] <Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w 

ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

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 sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 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.] 

<2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

<3. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego 

wykorzystywania także za pośrednictwem usług sieciowych.> 

Art. 100an.  

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

wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 oraz 

art. 100am ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania 

danych z ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku.] 

<1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al 
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ust. 2 oraz art. 100am ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu 

udostępniania i przekazywania danych z ewidencji.> 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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. 

[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. 100ao. Udostępnienie i przekazywanie danych zgromadzonych w ewidencji 

następuje: 

1) nieodpłatnie, w przypadku danych: 

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

b) przekazywanych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 2 

organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach 

niekomercyjnych, 

c) udostępnianych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 3, 

w celach komercyjnych i niekomercyjnych; 

2) odpłatnie, w przypadku danych: 

a) udostępnianych na podstawie art. 100al, 

b) przekazywanych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 

2, w celach komercyjnych i 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 
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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, 

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

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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 informatyzacji zapewnia Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji."; 

18)  uchyla się art. 100b-100e; 

19)  w dziale IV po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1b w brzmieniu: 

"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 informatyzacji w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest 

administratorem danych zgromadzonych w ewidencji. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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; 
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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 

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 informatyzacji 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. 
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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 informatyzacji 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 informatyzacji 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. 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; 



- 71 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 informatyzacji 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."; 

20)  w art. 135: 

a)  w ust. 1 pkt 1: 

–  lit. g otrzymuje brzmienie: 

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

przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs 
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reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami;", 

–  w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

"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;", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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.". 

Art. 4. 

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 oraz z 2014 r. poz. 827) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 102 w ust. 3 w pkt 5 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

"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,";] 

<1) w art. 102: 

a) w ust. 3 w pkt 5 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna, 

c) szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,”, 

b) w ust. 4 w pkt 1 w lit. b tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie: 

„– szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna, 

– szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,”;> 

2)   w art. 104: 

a)  w ust. 1 uchyla się pkt 8, 

b)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"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.", 
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c)  uchyla się ust. 4; 

3)   w art. 105: 

a)  uchyla się ust. 1, 

b)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"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.", 

[c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Dane do Funduszu są przekazywane bezpłatnie.",] 

<c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Dane do Funduszu są przekazywane bezpłatnie oraz bez wiedzy i zgody osoby, 

której te dane dotyczą.”,> 

d)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Zakłady ubezpieczeń przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do aktualizacji tych 

danych w przypadku ich zmiany.", 

e)  uchyla się ust. 5; 

4)   po art. 105 dodaje się art. 105a w brzmieniu: 

"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.". 
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[Art. 5. 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1206) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany: 

1)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych przekazywanych do centralnej 

ewidencji pojazdów."; 

2)   w ust. 2 uchyla się pkt 12.] 

Art. 9. 

<1.> Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

<2. Decyzje wydane na podstawie art. 80c ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym zachowują ważność.> 

 

Art. 11. 

[1. Zakłady ubezpieczeń przekazują do centralnej ewidencji pojazdów dane i informacje 

zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. w zakresie, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 

i 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują 

do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do dnia 3 czerwca 

2018 r. w zakresie wynikającym z utworzenia profilu kandydata na kierowcę, według 

stanu prawnego na dzień 3 czerwca 2018 r. 

3. Organy rejestrujące oraz organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do 

kierowania pojazdami przekazują odpowiednio do centralnej ewidencji pojazdów i 

centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 

r., a nieprzekazane do ewidencji, według stanu prawnego na dzień 3 czerwca 2018 r.] 

<1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje do centralnej ewidencji 

pojazdów dane i informacje zgromadzone do dnia 12 listopada 2017 r. w zakresie, o 

którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

2. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 

przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone do 
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dnia 3 czerwca 2018 r. w zakresie wynikającym z utworzenia profilu kandydata na 

kierowcę. 

3. Organy rejestrujące przekazują do centralnej ewidencji pojazdów dane i informacje 

zgromadzone i nieprzekazane do ewidencji do dnia 12 listopada 2017 r.> 

<3a. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 

przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone i 

nieprzekazane do ewidencji do dnia 3 czerwca 2018 r. 

3b. Dane z rejestru zastawów zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. są przekazywane 

do centralnej ewidencji pojazdów do dnia 3 czerwca 2018 r. 

3c. Przekazywanie danych, o których mowa w: 

1) ust. 1–3a, rozpocznie się od dnia 20 października 2017 r.; 

2) ust. 3b, rozpocznie się od dnia 1 grudnia 2017 r.> 

4. Przewodniczący powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 

przekazują do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych dane i informacje 

zgromadzone w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. w zakresie, o 

którym mowa w art. 100g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

[Art. 13. 

Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej 

ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania 

do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, zakłady ubezpieczeń wprowadzają dane do centralnej ewidencji pojazdów na 

zasadach określonych w ustawach zmienianych w art. 1, art. 3 i art. 4 w brzmieniu 

dotychczasowym.] 

<Art. 13. 

1. Od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. dane o umowach 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów są 

wprowadzane do centralnej ewidencji pojazdów na zasadach określonych w 

ustawach zmienianych w art. 1 i art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do 

centralnej ewidencji pojazdów wprowadza się także numer PESEL ubezpieczonego, 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość albo numer identyfikacyjny REGON 

ubezpieczonego. 
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2. Od dnia 4 czerwca 2018 r. do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających 

wprowadzać dane do centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności 

skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 

24 miesiące, dane o umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów są wprowadzane do centralnej ewidencji pojazdów na 

zasadach określonych w ustawach zmienianych w art. 1 i art. 4 w brzmieniu 

dotychczasowym, z tym że do centralnej ewidencji pojazdów wprowadza się także 

numer PESEL ubezpieczonego, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość albo numer 

identyfikacyjny REGON ubezpieczonego. 

3. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do 

centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej 

koniecznością przekazania do niej danych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zakłady ubezpieczeń nie wprowadzają do 

centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych.> 

 

[Art. 15. 

Do czasu dostosowania podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1 oraz art. 100ah ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymogów 

dotyczących udostępniania danych określonych odpowiednio w art. 80c ust. 4 i art. 100ah 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 

jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dane z centralnej 

ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców mogą być udostępniane na 

zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.] 

 

<Art. 15. 

Do czasu dostosowania podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymogów dotyczących 

udostępniania danych określonych w art. 80c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, dane z centralnej ewidencji pojazdów mogą być 

udostępniane na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym.> 
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<Art. 15a. 

Do czasu dostosowania podmiotów, o których mowa w art. 100ah ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymogów dotyczących 

udostępniania danych określonych w art. 100ah ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, dane z centralnej ewidencji kierowców mogą być 

udostępniane na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym.> 

[Art. 16. 

Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), dane, o których mowa w art. 80be 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące 

przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, są przekazywane w oparciu o wykaz, o 

którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i 933).] 

 

<Art. 16a. 

1. Od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. podmiot, który stwierdzi 

niezgodność danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, w przypadku 

gdy niezgodność ta uniemożliwia wprowadzenie danych do centralnej ewidencji 

pojazdów, niezwłocznie informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym 

obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji 

zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Informację przekazuje się w 

postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z informacją udostępnioną na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji. 

2. Niezgodność danych stwierdza się w przypadku: 

1) rozbieżności między danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów 

a stanem prawnym ustalonym na podstawie dostępnych danych lub stanem 

faktycznym; 

2) braku danych w centralnej ewidencji pojazdów nieuwzględniającego stanu 

prawnego lub faktycznego. 
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3. Administrator danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 

przekazuje, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję 

pojazdów, zgłoszoną niezgodność danych  podmiotowi właściwemu do wprowadzenia 

danych do ewidencji, który wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o 

dostępne dane. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie informuje, poza systemem 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora 

danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o: 

1) wyjaśnieniu niezgodności danych w przypadku: 

a) wprowadzenia poprawnych danych do centralnej ewidencji pojazdów za pomocą 

systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez podmiot 

wprowadzający dane, 

b) stwierdzenia, że wprowadzone do centralnej ewidencji pojazdów dane są 

poprawne; 

2) braku możliwości wprowadzenia poprawnych danych do centralnej ewidencji 

pojazdów z podaniem uzasadnienia. 

5. Administrator danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 

informuje, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję 

pojazdów, podmiot, o którym mowa w ust. 1, o wyjaśnieniu niezgodności danych 

albo braku możliwości wprowadzenia poprawnych danych do centralnej ewidencji 

pojazdów. 

6. W przypadku wyjaśnienia niezgodności danych podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez podmiot 

wprowadzający dane w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 

w ust. 5. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie 

wprowadza danych do centralnej ewidencji pojazdów. 

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji 

pojazdów oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy zmienianej 

w art. 1.> 
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Art. 18. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 6 pkt 5-7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 

3)   art. 1 pkt 2-5 oraz pkt 8 w zakresie art. 80bh ust. 1, 3-5, ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 8, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r[.] <;> 

<4) art. 1 pkt 6 w zakresie art. 80a ust. 2 pkt 1, 2 i 3 lit. a, pkt 7 w zakresie art. 80b ust. 1 

pkt 1–6, 8–10 i 12–20 oraz ust. 2–4, pkt 8 w zakresie art. 80ba ust. 1 pkt 1–4 i 6, ust. 

1a, ust. 2, ust. 3 w zakresie podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6, i ust. 4–

6, art. 80bb, art. 80bc, art. 80bg, art. 80bh ust. 2, ust. 6 pkt 1 i 4, ust. 7 i  9, pkt 9, pkt 

10 w zakresie art. 80ca–80cd, art. 80ce ust. 1 i 2, art. 80cf, art. 80cg pkt 1 lit. a i b i 

pkt 2 i art. 80ch, pkt 11–15, art. 4 pkt 2–4, art. 10, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 

15 i art. 16a, które wchodzą w życie z dniem 13 listopada 2017 r.; 

5) art. 11 ust. 1–3c, które wchodzą w życie z dniem 20 października 2017 r.> 

 

  

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089)  

Art. 35. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, 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, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich 

równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
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na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 768); 

3a)  Żandarmerii Wojskowej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na 

potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

5)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

6)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań; 

7)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 

8)   organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

9)   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 2016 r. poz. 299, 615 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 768 i 791); 

10)  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 2016 r. poz. 922); 

11)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

12)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, 

w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 
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1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 

2138); 

13)  (uchylony); 

14)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych 

zadań, w związku z podjętą interwencją; 

15)  Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych zadań; 

16)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

17)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

18)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie wykonywania zadania, o którym mowa w art. 

426 ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem danych osobowych; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia 

losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

22)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

23)  innego zakładu ubezpieczeń, w celu i zakresie niezbędnym do przeciwdziałania 

przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń; 

24)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie 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 na potrzeby 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; 

25)  podmiotu przetwarzającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz 
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administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa w 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

26)  zleceniobiorców czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji 

należących do systemu zarządzania powierzanych w drodze outsourcingu, w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności i funkcji; 

27)  innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

odrębnej ustawy. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1. 

[4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w zakresie 

umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, przekazywanych do centralnej 

ewidencji pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym.] 

<4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w 

zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz danych 

w zakresie szkód istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym, przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów w rozumieniu 

tej ustawy.> 

5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188, z 

2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933). 

6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń 

albo o tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

osób w niej zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań. 
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U S T A W A  z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1537)  

 

Art. 260. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 

27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b 

tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 

1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1, które wchodzą w życie z 

dniem ogłoszenia; 

2)   art. 150, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

2a)  
(40)

 art. 112 pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.; 

3)   art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 168, art. 172 pkt 6 oraz art. 192 ust. 1-4, które wchodzą w 

życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 

[4)   art. 149a, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.] 

<4) art. 149a: 

a) pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., 

b) pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2001) 

 

Art. 8. 

1. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznego katalogu marek i typów 

pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej opracowuje następujące dane dotyczące pojazdów: 

1)   markę; 

2)   model (nazwę handlową); 

3)   typ; 
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4)   wariant; 

5)   wersję; 

6)   kod Instytutu Transportu Samochodowego; 

7)   rodzaj pojazdu; 

8)   podrodzaj pojazdu; 

9)   przeznaczenie pojazdu; 

10)  kategorię pojazdu; 

11)  numer świadectwa homologacji typu pojazdu lub numer świadectwa homologacji typu 

WE; 

12)  odstępstwo od homologacji; 

13)  liczbę miejsc siedzących; 

14)  liczbę miejsc stojących; 

15)  rodzaje paliwa; 

16)  pojemność skokową silnika; 

17)  maksymalną moc netto silnika; 

18)  stosunek mocy silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli); 

19)  zamontowany katalizator; 

20)  maksymalną masę całkowitą; 

21)  dopuszczalną masę całkowitą; 

22)  masę własną; 

23)  maksymalną ładowność; 

24)  dopuszczalną ładowność; 

25)  maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem; 

26)  maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca; 

27)  największy dopuszczalny nacisk osi; 

28)  największy maksymalny nacisk osi; 

29)  dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów; 

30)  liczbę osi. 

[2. Dane, o których mowa w ust. 1, są używane przez starostów przy przekazywaniu danych 

do centralnej ewidencji pojazdów do dnia 3 czerwca 2018 r.] 

<2. Dane, o których mowa w ust. 1, są używane przez starostów przy przekazywaniu 

danych do centralnej ewidencji pojazdów do dnia 12 listopada  2017 r.> 

 


