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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 marca 2019 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny 

 

(druk nr 1123) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) 

 

Art. 80a. 

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

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 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[.] <,>  

<c) dokonano wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza) i odczytu wskazania 

wymienionego drogomierza lub dokonano odczytu wskazania drogomierza w czasie 

kontroli.> 

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

73 ust. 3, poprzez jego umieszczenie w odrębnym środowisku informatycznym, 

spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

412, 650, 1000, 1083 i 1669). 
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4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

 

Art. 80b. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1)   identyfikujące pojazd: 

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

b)  numer rejestracyjny pojazdu; 

2)   o właścicielu pojazdu: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

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

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

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

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

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

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

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, 
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c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

5)   o zbyciu pojazdu: 

a)  datę zgłoszenia zbycia pojazdu, 

b)  datę zbycia pojazdu, 

c)  dane nabywcy: 

–  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

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

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

–  datę i miejsce urodzenia, 

–  numer identyfikacyjny REGON, 

–  adres zamieszkania (siedziby), 

–  datę zgonu; 

6)   o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: 

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

(siedziby), 

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

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

f)  dane o umowie; 

7)   o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: 

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

b)  (uchylona), 

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, 
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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; 

8a)  
(20)

 o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych; 

8b)  
(21)

 zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2: 

a)  o pojazdach używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z 

wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

b)  o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych; 

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

wtórnikach; 

9a)  
(22)

 o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji; 

10)  o badaniach technicznych pojazdu; 

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; 

15a)  
(23)

 o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; 

16)  o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu; 

16a)   o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów; 

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

wyrejestrowaniu; 

18)  o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej 

partii produkcji; 
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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[.]  <;> 

<21) o wymianie drogomierza; 

22) o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli.> 

[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.] 

<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, pkt 8–18 i 20–22, 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 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 

723)
(24)

. 

5. 
(25)

 Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście 

informację o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz o niezwróceniu 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych w terminie określonym w art. 80y ust. 1 poprzez jej 

automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję do 

pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta 

wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów. 
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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, pkt 2-5 z wyłączeniem daty zgonu, pkt 8, 8a, 9 i 9a, pkt 

10 w zakresie terminu okresowego badania technicznego pojazdu w przypadku 

rejestracji pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pkt 12, 13, 17, 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; 

2a)  
(27)

 przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, któremu wydano 

decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w 

art. 80b ust. 1 pkt 8b; 

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

w art. 80b ust. 1 pkt 14; 

4)   
(28)

 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 i 15a; 

5)   przez centralną informację o zastawach rejestrowych, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości, niezwłocznie po dokonaniu przez sąd 

wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7; 

[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;] 

<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, 15 i 21, 

oraz w przypadku przeprowadzania badania technicznego lub dokonania 

odczytu drogomierza pojazdu niezarejestrowanego – także pkt 1 i 13;> 

<6a) przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Straży Granicznej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służby Celno-
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Skarbowej – w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 22, a w 

przypadku odczytu drogomierza 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. 

8)   przez marszałka województwa - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 

pkt 16a; 

9)   przez stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16. 

[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.] 

<1a. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a, pkt 8–18 i 20–22, 

mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system 

teleinformatyczny obsługujący ewidencję.> 

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 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 2018 r. poz. 473). 

4a. Podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 8 może wprowadzać dane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego bazę danych, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). 

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 
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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)   (uchylony); 

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. 80d. 

1. (uchylony). 

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 
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), 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)    
(36)

 opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, 

<art. 81b ust. 3,> art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1; 

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

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

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

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

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

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

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

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

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

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, 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. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629); 

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 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 

1629) - 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 
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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. 

5a. 
(37)

 Ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa. 

6. 
(38)

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

art. 80t ust. 2, <art. 81b ust. 3,> art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, 

art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, 

art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, 

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

102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 

pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w 

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

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

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

w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej 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)   
(39)

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

ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, <art. 81b ust. 3,> art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w 

art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 

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

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

2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 

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

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

w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 

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

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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. 

 

<Art. 81a. 

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu 

pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten 

przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym 

drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić 

tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu. 

 

Art. 81b. 

1. Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego 

wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także 

niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, jest obowiązany w 

terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić pojazd w stacji 

kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza, o którym 

mowa w art. 81a zdanie drugie, wraz z jednostką miary. Przepis art. 81 ust. 13 

stosuje się odpowiednio. 

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy odmowy 

przez stację kontroli pojazdów dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z 

jednostką miary. 

3. Warunkiem dokonania odczytu, o którym mowa w ust. 1, jest uiszczenie przez 

właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za dokonanie odczytu wskazania 

drogomierza wraz z jednostką miary oraz opłaty ewidencyjnej. 
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4. Maksymalna wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z 

jednostką miary nie może przekroczyć 100 zł. Opłata stanowi przychód 

przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów. 

5. Czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się po złożeniu diagnoście przez 

właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie 

drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu. Oświadczenie zawiera: 

1) imię i nazwisko składającego oświadczenie; 

2) numer PESEL składającego oświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej 

numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; 

3) adres zamieszkania składającego oświadczenie; 

4) dane identyfikujące pojazd; 

5) datę i przyczynę wymiany drogomierza; 

6) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

7) klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”; 

8) czytelny podpis składającego oświadczenie. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 5 pkt 7, 

zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

7. Datę i przyczynę wymiany drogomierza stwierdza, na podstawie oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 5, uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli 

pojazdów. 

8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o 

wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności 

związanych z wymianą drogomierza; 

2) organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, 

oraz sposób przekazywania tego oświadczenia, mając na uwadze znaczenie tego 

dokumentu dla gromadzonych informacji o pojeździe.  

9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe 

czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania 

drogomierza wraz z jednostką miary oraz wysokość opłaty za dokonanie odczytu 
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wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia jednolitej procedury w zakresie dokonywania odczytu wskazania 

drogomierza wraz z jednostką miary, rzetelnego dokumentowania czynności 

związanych z wymianą drogomierza oraz koszty tych czynności, w tym niezbędny 

nakład pracy, a także zasady proporcjonalności opłat.> 

 

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 wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz zezwolenia, 

o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami; 

2
1
)   weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej 

ewidencji pojazdów; 

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; 

<4a) odczytu w czasie kontroli wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza 

pojazdu holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką 

miary;> 

5)  sprawdzania zapisów tachografu; 
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6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w 

przypadkach przewidzianych w: 

a)  art. 26 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 

dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie 

drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), 

b) art. 11 ust. 4 lit. c załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg 

pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), 

sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409); 

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; 
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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; 

11a)   kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem; 

11b)   zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów; 

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 

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

dotyczącym dokumentów stwierdzających uprawnienie do używania pojazdu. 

4aa. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także inspektorzy Inspekcji Ochrony 

Środowiska, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 21, 2a, 

pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b i pkt 11a. 

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; 

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)    stwierdzono naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

5. (uchylony). 

<Art. 129l. 

1. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może dokonać odczytu 

wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu holowanego oraz 

drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary. 

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany umożliwić uprawnionemu organowi kontroli 

dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie pojazdu kierowanego, 

holowanego lub przewożonego.> 

 

 

 

 

 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) 

 

Rozdział XXXVI 

[Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] 

 

<Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie 

cywilnoprawnym> 

 

<Art. 306a. 

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w 

prawidłowość jego pomiaru, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w 

§ 1. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 


