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USTAWA 

z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym
(1)

 

 

_______________________________ 
1)

 [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty 

Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego 

stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w 

pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.); 

2) dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i 

zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów 

silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 359, z późn. zm.); 

3) dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych 

pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne 

dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne 

dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 

17.09.1996, str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 

2, str. 478, z późn. zm.); 

4) dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. 

odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 

25.08.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

19, str. 200, z późn. zm.); 

5) dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów 

rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 351, z późn. zm.); 

6) dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w 

sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych 
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poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5 str. 80, z późn. zm.); 

7) dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w 

sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i 

uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. 

zm.); 

8) dyrektywy 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 2003 r. 

zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów 

bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. UE L 115 z 09.05.2003, str. 

63; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 277); 

9) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w 

sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i 

wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi 

zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 

z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

31, str. 311, z późn. zm.); 

10) dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 

ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 

układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych 

pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. 

zm.); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w 

sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep 

(Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 12, z późn. zm.). 

Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 maja 2004 

r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej Polskie wydanie specjalne.] 

<Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego 

stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w 

pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.); 

2) dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania 

i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach 

pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 359, z późn. 

zm.); 

3) dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych 

pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne 

dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz 

maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. 

WE L 235 z 17.09.1996, str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 478, z późn. zm.); 
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4) dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. 

odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i 

ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 

z 25.08.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 19, str. 200, z późn. zm.); 

5) dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów 

rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 351, z późn. zm.); 

6) dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 

2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów 

użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, 

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 80, 

z późn. zm.);  

7) dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 

r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych 

i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 

1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, 

z późn. zm.); 

8) dyrektywy 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 

2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego 

stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. UE L 

115 z 09.05.2003, str. 63; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, 

str. 277); 

9) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 

r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep 

i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i 

oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG 

(Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.); 

10) dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 

2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 

przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 

09.10.2007, str. 1, z późn. zm.); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. 

w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 

przyczep (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 12, z późn. zm.); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany 

informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz. Urz. UE L 288 z 05.11.2011, str. 1).> 

 

Art. 80b. 

1. W ewidencji gromadzi się: 
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1) dane o pojeździe: 

[a) markę, typ, model, wariant i wersję,] 

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

b) rodzaj, 

c) numer rejestracyjny, 

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

e) (uchylona), 

f) rok produkcji, 

g) datę pierwszej rejestracji, 

h) termin badania technicznego, 

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

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

pkt 4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 

określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej; 

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

wydania; 

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

4) nazwę organu, który dokonał rejestracji pojazdu; 

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

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),  

b) adres zamieszkania (siedziby), 

c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL), 

d) numer identyfikacyjny REGON; 

6) informacje o: 

a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia), 

b) kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu, 

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

tablic tymczasowych oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu, 

d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, 

e) (uchylona); 

7) informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu, określające: 

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

(siedziby), 

b) nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

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

d) datę zawarcia umowy, 
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e) okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 

f) datę rozwiązania umowy. 

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

ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu: 

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji: 

a) przeznaczenie, 

b) pojemność i moc silnika, 

c) dopuszczalna masa całkowita, 

d) dopuszczalna ładowność, 

e) liczba osi, 

f) największy dopuszczalny nacisk osi, 

g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy, 

h) liczba miejsc, 

i) data pierwszej rejestracji za granicą, 

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

k) podrodzaj, 

l) rodzaje paliwa, 

m) średnie zużycie paliwa, 

n) maksymalna masa całkowita, 

o) masa własna, 

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

paliwa, 

r) rodzaj zawieszenia, 

s) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu, 

t) nazwę producenta, 

u) rozstaw osi, 

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

2) informacje o: 

a) dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data wydania wtórnika, 

b) pozwoleniu czasowym - data ważności, data przedłużenia ważności, cel 

wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika, 

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

d) nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika, 

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

f) nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika, 

g) wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania, 

h) zbyciu pojazdu - dane nowego właściciela pojazdu, 

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

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

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

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub zaświadczeniu o przyjęciu 

niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 25 ust. 1 

lub art. 33 ust. 3 tej ustawy - data wydania i dane przedsiębiorcy prowadzącego 

stację demontażu; 

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

dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami; 

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

informacji. 

1b. Informacje, o których mowa: 

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

rejestrowanych po raz pierwszy; 

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

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

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

rejestrowanych po raz pierwszy; 

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

raz pierwszy; 

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

rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, których nie rejestrowano wcześniej poza terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub które zostały zarejestrowane po raz pierwszy 

poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie krótszym niż 

trzy miesiące przed rejestracją na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

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

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

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

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

pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu; 

2) wymienione w ust. 1 pkt 6: 

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

dokonaniu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, 

b) w lit. b - właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po wystąpieniu 

tych zdarzeń, 

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

dokonaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń, 

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

Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, 

niezwłocznie po dokonaniu tych czynności; 

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

22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
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Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, 

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

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

niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

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

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

2) pojeździe, który został wyrejestrowany. 

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

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

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

 

Art. 80d. 

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje: 

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

2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5 - odpłatnie. 

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

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

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

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

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

podstawie ust. 7: 

1) przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 

2) sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

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

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 

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

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

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

przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

4. Przychodami Funduszu są: 

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

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 

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

150 ust. 1; 

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

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 2007 r. Nr 

125, poz. 874, z późn. zm.); 

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

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

poz. 1454); 

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

opłat ewidencyjnych; 

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

finansach publicznych; 

7) inne przychody. 

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

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

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

egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

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

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców.] 

<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.> 

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

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

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

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

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

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

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

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

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć 

równowartości w złotych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego 

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

ust. 7. 

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

spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 

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

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

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

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

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

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

pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 
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2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz 

sposób jej wnoszenia; 

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

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

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

1) przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 

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

jest uzależnione od jej uiszczenia; 

3) koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 

4) terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 

 

<Rozdział 2c 

Krajowy Punkt Kontaktowy 

 

Art. 80k. 

1. Tworzy się Krajowy Punkt Kontaktowy przy centralnej ewidencji pojazdów. 

2. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w 

systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 80a ust. 4. 

3. Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwia wymianę informacji z właściwymi 

krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi – w zakresie danych 

dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.  

4. Krajowymi podmiotami uprawnionymi są: 

1) Policja; 

2) Inspekcja Transportu Drogowego – w zakresie swojej kompetencji; 

3) straże gminne (miejskie) – w zakresie swojej kompetencji; 

4) organy Służby Celnej – w zakresie swojej kompetencji; 

5) Straż Graniczna – w zakresie swojej kompetencji. 

5. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem 

naruszeń, o których mowa w ust. 6, w szczególności w celu ułatwienia identyfikacji 

osób podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem 

zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym 

w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

6. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem 

następujących naruszeń w ruchu drogowym:  
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1) niestosowaniem się do ograniczenia prędkości; 

2) niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub 

przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do 

przewożenia dzieci;  

3) niestosowaniem się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących 

zatrzymanie pojazdu;  

4) prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości; 

5) prowadzeniem pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego;  

6) niedopełnieniem obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych;  

7) wykorzystywaniem drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem;  

8) korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub 

mikrofonu w ręku.  

Art. 80l. 

1. Wymianę informacji, o której mowa w art. 80k ust. 3, Krajowy Punkt Kontaktowy 

realizuje przy użyciu urządzeń teletransmisji danych oraz z wykorzystaniem 

oprogramowania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW z 

dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie 

intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 

przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12), przez: 

1) udostępnianie danych na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej; 

2) przekazywanie zapytań krajowych podmiotów uprawnionych do krajowych 

punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3) przekazywanie krajowym podmiotom uprawnionym odpowiedzi na złożone 

przez nie zapytania, o których mowa w pkt 2, udzielonych przez krajowe 

punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje wymianę informacji z krajowymi punktami 

kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie 

z procedurami określonymi w rozdziale 3 pkt 2 i 3 załącznika do decyzji, o której 

mowa w ust. 1.  

Art. 80m. 

Krajowe podmioty uprawnione: 

1) składają zapytania o udzielenie informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3, za 

pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego przy użyciu urządzeń 

teletransmisji danych; 

2) udostępniają uzyskane informacje właściwym funkcjonariuszom lub 

pracownikom krajowych podmiotów uprawnionych na potrzeby prowadzonych 

postępowań; 

3) wykorzystują rozwiązania teleinformatyczne przystosowane do współpracy 

z Krajowym Punktem Kontaktowym. 
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Art. 80n. 

Krajowe podmioty uprawnione przetwarzają dane uzyskane za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego wyłącznie w związku z popełnieniem naruszeń, o 

których mowa w art. 80k ust. 6. 

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. 

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. 80p. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sporządza sprawozdanie zawierające:  

1) liczbę zapytań o udzielenie informacji kierowanych za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego do krajowych punktów kontaktowych innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem naruszeń, o 

których mowa w art. 80k ust. 6, wraz z podaniem rodzaju naruszeń, których 

dotyczyły zapytania i liczby zapytań, które nie skutkowały przekazaniem przez 

krajowe punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3; 

2) liczbę naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, w związku z którymi 

kierowano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, w 

tym liczbę naruszeń:  

a) ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących, 

b) w związku z którymi wysłano zawiadomienie o popełnieniu naruszenia; 
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3) liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Komisji Europejskiej 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, co dwa lata, w terminie do dnia 6 maja za 

okres dwóch poprzednich lat kalendarzowych.  

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane: 

1) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w oparciu o informacje uzyskane 

z Krajowego Punktu Kontaktowego; 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – w oparciu o informacje uzyskane 

od krajowych podmiotów uprawnionych. 

4. Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na formularzu w 

postaci elektronicznej, przy użyciu urządzeń teletransmisji danych. 

5. Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, co dwa lata, w 

terminie do dnia 15 marca za okres dwóch poprzednich lat kalendarzowych. 

Art. 80q. 

1. Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego 

rozdziału przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz krajowe podmioty uprawnione 

stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. Nr 230, poz. 1371 oraz z 2013 r. poz. 1650). 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do 

celów określonych w art. 80k ust. 5 oraz w związku z popełnieniem naruszeń, 

o których mowa w art. 80k ust. 6. 

3. Każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania informacji na temat własnych 

danych osobowych, które zostały przekazane innemu państwu członkowskiemu Unii 

Europejskiej, w tym informacji o dacie złożenia wniosku oraz o właściwym organie 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który te dane osobowe uzyskał. 

Art. 80r. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania 

informacji, o którym mowa w art. 80p ust. 4, kierując się zakresem informacji 

określonym w art. 80p ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 

zm.) 

Art. 14. 

1. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. 
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2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów 

administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten 

został określony w odrębnych ustawach. 

3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania 

godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym 

również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i 

instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), bez wiedzy i zgody osoby, 

której dane te dotyczą. 

5. Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane 

osobowe, z zastrzeżeniem ust. 7, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta 

Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, 

okazanego przez policjanta wraz z legitymacją służbową. Fakt udostępnienia tych danych 

podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z 

informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. 

<5b. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa 

w art. 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za 

pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 

80k–80r tej ustawy.> 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym 

mowa w ust. 5, uwzględniając wyłącznie niezbędne dane upoważnionego policjanta oraz 

szczegółowe warunki wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Policji lub 

komendantów wojewódzkich Policji innym policjantom. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 

przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych 

czynności, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

 

Art. 145j. 

1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania: 

1) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

2) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze 

zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa w art. 

11 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

3) krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych 

rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady 

2008/615/WSiSW; 
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4) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i 

nieosobowych, o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

5) punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 

2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie 

intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 

przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12). 

2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy: 

1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie profile 

DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne oznaczenia 

identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu gromadzenia i przetwarzania profili 

DNA, działającego w ramach bazy danych DNA, o której mowa w art. 21a, 

gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania 

przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione 

podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej; 

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach 

DNA innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i 

wymiany danych o profilach DNA. 

3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy: 

1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie dane 

daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze 

zautomatyzowanego systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w ramach 

Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania 

sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, 

z wyłączeniem danych, co do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie 

podlegają wymianie międzynarodowej; 

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, przeszukań w zautomatyzowanych systemach 

identyfikacji daktyloskopijnej udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw 

wymiany danych daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej; 

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i 

wymiany danych daktyloskopijnych. 

4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy: 

1) udostępnianie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, 

punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do przeszukań, 
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danych lub informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w 

art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [(Dz. U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)], w celu wykrywania sprawców przestępstw 

oraz innych czynów zabronionych należących do jurysdykcji sądów lub prokuratury 

w tych państwach; 

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych 

rejestracyjnych pojazdów udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw 

wymiany danych o pojazdach innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, oraz z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o 

pojazdach. 

5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy: 

1) przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o 

skutkach transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych, do 

których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie właściwym organom 

krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy pomocy 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 

116, poz. 675, z późn. zm.) 

Art. 10e. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4-5d i 10, Komendant 

Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może zarządzić o 

zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze, 

przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez Straż Graniczną, z 

uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z 

usług telekomunikacyjnych. 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej niezwłocznie informuje Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
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<Art. 10f. 

W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w 

art. 129 ust. 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), Straż Graniczna może prowadzić wyszukiwania 

informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach 

określonych w art. 80k–80r tej ustawy.> 

 

Art. 11. 

1. Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają prawo: 

1) dokonywania kontroli granicznej; 

2) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, 

sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji 

lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia możliwości 

popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko 

nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwu w międzynarodowej 

komunikacji; 

2a) dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych, w portach 

lotniczych oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w 

celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza 

skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwa w 

międzynarodowej komunikacji; 

2b) pełnienia wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania 

niezbędnych środków, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków załogi; 

3) wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4) legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby; 

5) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

5a) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

5b) doprowadzania osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży 

Granicznej, sądu lub prokuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec których 

prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także do właściwej 

jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo-

wychowawczych lub zakładów opieki zdrowotnej; 

6) przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie i 

przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych 

ustaw; 

6a) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia; 
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7) obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do 

rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach 

publicznych; 

8) zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu 

drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym [(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)]; 

9) zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów 

jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak 

również odpadów; 

10) przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub 

użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego 

pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z 

dróg; 

11) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i 

jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w 

zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

12) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

1a. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

1b. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 

1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

1d. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, funkcjonariusze 

Straży Granicznej mają prawo: 

1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiązku 

uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni z obowiązku poddania się rewizji 

osobistej; 

2) kontrolowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich kopii; 

3) ustalania tożsamości osób przebywających w miejscu przeprowadzania kontroli; 

4) przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów, o których mowa w 

art. 10d; 

5) żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowadzania 

kontroli; 

6) dokumentowania czynności kontrolnych z wykorzystaniem środków 

audiowizualnych; 

7) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 

8) dokonywania oględzin miejsc wykonywania pracy, w szczególności w celu ustalenia 

liczby miejsc pracy. 
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2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5b, oraz wzory dokumentów 

stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania 

doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków 

transportu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a 

także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz poszanowanie 

praw osób, wobec których działania te są podejmowane. 

2a. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1: 

a) pkt 2, 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, 

b) pkt 7, w terminie 7 dni od dnia gdy podmiot dowiedział się o dokonanych wobec 

niego czynnościach 

- przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce 

przeprowadzenia czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

karnego. 

2b. Zgromadzone podczas przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

przechowuje się przez okres 2 miesięcy od zakończenia czynności, a następnie dokonuje 

się ich niezwłocznego protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Straży Granicznej, który sprawował nadzór nad przeprowadzeniem 

czynności. 

3. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań 

lekarskich, o których mowa w ust. 3. Rozporządzenie powinno określić osoby 

przeprowadzające badania, organizację i miejsce przeprowadzenia badań oraz zakres 

prowadzonej w tych sprawach dokumentacji, a także przypadki uzasadniające potrzebę 

udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej. 

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

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży 

Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulamin pobytu w tych 

pomieszczeniach. Rozporządzenie powinno określić wyposażenie pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, podmioty kontrolujące te pomieszczenia, zakres prowadzonej 

dokumentacji, a także szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych. 

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

sposób i formy przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, oraz tryb ich 

dokumentowania i podmioty właściwe w tych sprawach, uwzględniając dostosowanie 

sposobu i form przeprowadzania czynności do rodzaju działań podejmowanych przez 

funkcjonariuszy. 

6. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

dokonywania kontroli oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 2, uwzględniając formy kontroli granicznej, sposoby jej przeprowadzania i 

poświadczania w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy państwowej, a 

także symbole i dane występujące w stemplach kontrolerskich dostosowane do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej oraz warunki użycia 
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środków technicznych i psów służbowych podczas tej kontroli, przypadki, w których 

może być dokonana kontrola osobista, i sposób jej przeprowadzania, a także sposób i 

warunki przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunków, w tym przy użyciu 

środków technicznych i psów służbowych. 

7a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy 

kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego 

oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, uwzględniając wymogi koordynacji 

działań Straży Granicznej z innymi organami i instytucjami działającymi w przejściu 

granicznym oraz wymogi obowiązujące w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotniczych 

przejściach granicznych oraz w środkach komunikacji lotniczej. 

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

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać 

funkcjonariusze wchodzący w skład wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego, 

sposób pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenie 

funkcjonariuszy wchodzących w skład wart ochronnych, uwzględniając konieczność 

zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji w czasie trwania lotu oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego. 

8. Za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje 

odszkodowanie według zasad prawa cywilnego. 

9. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O STRAŻACH GMINNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1383) 

Art. 10a. 

Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem 

danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również 

danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i 

zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia; 

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

<Art. 10b. 

W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w 

art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.), straż może prowadzić wyszukiwania informacji za 

pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k–

80r tej ustawy.> 

 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH 

O WYKROCZENIA (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247) 

 

Art. 98. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego: 

1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, 

który ją nałożył; 

2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru; 

3) zaocznego. 

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być nałożona grzywna jedynie 

wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się 

prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. 

[§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie 

wobec osoby innej niż wymieniona w § 2. Mandat powinien zawierać pouczenie o 

obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o 

skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą 

pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.] 

<§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna 

wobec osoby innej niż wymieniona w § 2, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w § 3a. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny 

w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia 

grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru 

przez ukaranego.> 

<§ 3a. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna 

również wobec osoby, o której mowa w § 2, będącej obywatelem innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub mającej 

miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.> 

§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia 

wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie 

zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w 

takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać. 

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 

dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o 

skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia 

grzywny we wskazanym miejscu i terminie. 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414) 

Art. 67. 

1. Inspekcja współdziała w szczególności z: Policją, Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, 

Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, 

Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i 

zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych 

oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie 

transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i 

kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji. 

2. W celu realizacji zadań określonych w art. 50 Inspekcja współdziała z organami 

samorządu terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników 

drogowych. 

3. W celu realizacji zadań określonych w art. 50, Inspekcja może, w drodze teletransmisji 

danych, korzystać z bezpośredniego dostępu do danych zgromadzonych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Minister Sprawiedliwości oraz Główny Inspektor Transportu, 

Drogowego określi, w drodze porozumienia, szczegółowe warunki techniczne dostępu do 

tych danych. 

<4. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa 

w art. 50 pkt 1, Inspekcja może prowadzić wyszukiwania informacji za 

pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 

80k–80r ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404) 

 

Art. 75e. 

1. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa 

w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, organ Służby Celnej może skierować 

pisemne żądanie blokady rachunku prowadzonego w banku lub w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej na okres 72 godzin od momentu otrzymania żądania, 

równocześnie występując o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. 

2. Blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, nie 

zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. 

 

<Art. 75f. 

W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w 

art. 129 ust. 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Służba 

Celna może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu 

Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k–80r tej ustawy.> 
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USTAWA z dnia 23 października 2013 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O RUCHU 

DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1446) 

 

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: 

pkt 1 pominięto 

2) w art. 80d: 

a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

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

b) ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

"[5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków 

związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej 

ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców oraz centralnej 

ewidencji posiadaczy kart parkingowych.] 

<5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków 

związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej 

ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym 

Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych.> 

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

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

ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 

8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 

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

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

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

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

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

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

niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro a 

w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, 

równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu 

kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

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

ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 

ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 

ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 
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pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 

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

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

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

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

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

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej 

wnoszenia; 

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i 

rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane 

do jej pobierania; 

3) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat 

ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek 

Funduszu."; 

pkt 3-4 pominięto 

 


