BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 555)
U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
450, 463, 694, 720 i 1641)
Art. 100aa.
1. W ewidencji gromadzi się dane o:
1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej "uprawnieniami";
2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 108 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia
pojazdów;
4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
5) wykładowcach prowadzących szkolenie;
6) egzaminatorach;
7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie
psychologii transportu;
9) instruktorach techniki jazdy;
10) instruktorach prowadzących szkolenie;
11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie
psychologii transportu;
13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14) ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
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-215) ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w
ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy
właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z
tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o
którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730
oraz z 2020 r. poz. 1517), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów
stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z
tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, gromadzi się następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) obywatelstwo;
5) adres zamieszkania;
6) datę zgonu;
7) o uprawnieniach;
8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11) o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
[12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu
drogowego i przypisanych im punktach;]
<12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu
drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w
drodze mandatu karnego;>
<12a) o uiszczeniu grzywien, o których mowa w pkt 12;>
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-313) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu;
14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów
niebezpiecznych;
15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich
kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o
transporcie drogowym;
16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami,
przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2020 r. poz. 838);
17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze
techniki jazdy, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;
18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili
egzamin państwowy;
19) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii
transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami;
20a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do
pracy na stanowisku kierowcy;
21) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdami;
22) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do
pracy na stanowisku kierowcy.
5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane:
1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę;
3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;
4) imię i nazwisko;
5) datę i miejsce urodzenia;
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-46) datę zgonu;
7) fotografię;
8) wzór podpisu;
9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
10) obywatelstwo;
11) adres zamieszkania;
12) telefon, adres poczty elektronicznej - o ile został podany we wniosku;
13) o posiadanych uprawnieniach;
14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;
16) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak
przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
17) wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu
drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub
zatrzymaniu prawa jazdy;
20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami - w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w
dokumentach kierowcy;
22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami - jeżeli są wymagane;
23) o egzaminach państwowych;
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-524) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie
odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w
przepisach o transporcie drogowym.
6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-10, gromadzi się następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i
nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa,
instruktora techniki jazdy lub instruktora;
5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.
7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11-13 i 15, gromadzi się
następujące dane:
1) nazwę;
2) numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3) numer identyfikacyjny REGON;
4) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5) o wpisach i skreśleniach.
7a. W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące
dane:
1) nazwę;
2) adres siedziby albo oddziału terenowego;
3) numer identyfikacyjny REGON;
4) numer rozpoznawczy;
5) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa [w ust. 4 pkt 7-12] <w ust. 4
pkt 7–12a> i 14-22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a
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-6pkt 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1, oraz
uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję,
mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych
danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz
bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.

Art. 100ac.
1. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2-7a, przekazują do ewidencji:
1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do
kierowania pojazdami - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1-5,
pkt 7-10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1-5, pkt 7-17, pkt 19-22 i pkt 24;
2) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia - w zakresie danych, o których
mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;
3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd
lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym - w
zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12 <i 12a>;
<3a)

właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu

Drogowego – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12a;>
4) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd
- w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10;
5) marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie
danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14;
6) wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w zakresie danych, o których
mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;
7) kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o którym
mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w zakresie
danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;
8) starosta - w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 i 21 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art.
100aa ust. 1 pkt 5 i 10,
b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 11;
9) wojewoda - w zakresie danych, o których mowa w:
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-7a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku
doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art.
100aa ust. 1 pkt 9,
b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13 i 15;
10) marszałek województwa - w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 6-8,
b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 12;
c) art. 100aa ust. 7a w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 14;
11) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie usunięcia danych o zakazie
prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, z
Krajowego Rejestru Karnego;
12) kierownik ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie danych, o których mowa w art.
100aa ust. 5 pkt 21;
13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie danych, o których mowa
w art. 100aa ust. 5 pkt 23.
2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2 oraz ust. 7a pkt 4, są uzupełniane automatycznie
przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2a. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 4 [pkt 7-12] <pkt 7-12a> i 14-22, ust. 5 pkt 13,
14, 16 i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, mogą zawierać dodatkowo
dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania
czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą
systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów
teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.
4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON,
TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart
parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i
terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i
TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart
parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych
pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności
gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.
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-8Art. 100ah.
1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich
ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) Policji;
2) Inspekcji Transportu Drogowego;
3) Żandarmerii Wojskowej;
4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
5) Straży Granicznej;
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
9) Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
10) sądom;
11) prokuraturze;
12) starostom;
13) strażom gminnym (miejskim);
13a) organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
15) organom Krajowej Administracji Skarbowej;
16) wojskowym komendantom uzupełnień;
17) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i
1480);
18) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom
uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i
uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu
cyfrowego;
19) marszałkowi województwa;
20) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;
21) zakładom ubezpieczeń:
a) w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
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-9b) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7[;] <,>
<c) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12, 12a lub 13, do oceny
ryzyka ubezpieczeniowego w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia
umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do
ustawy

z

dnia

11

września

2015

r.

o

działalności

ubezpieczeniowej

i

reasekuracyjnej;>
22) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
23) ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
24) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
25) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i
1517).
1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.
2a. Zgromadzone w ewidencji dane [mogą być udostępniane] <udostępnia się> zakładom
ubezpieczeń

za

pośrednictwem

systemu

teleinformatycznego,

obsługującego

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w
postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić
wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.
4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na
uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani
pieczęci.
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- 10 5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1,
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz
jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.

Art. 135.
1. Policjant:
1) zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:
a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
c) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów
ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym
mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami,
[d) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz
pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub
stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z
dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281),]
<d)przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz
pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od
dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko
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- 11 bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a lub
2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b, art. 97a lub art. 98 ustawy z dnia 20
maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720, 1023, 1655 i …),>
e) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, lub
prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym
mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
f) popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub
jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
2) zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu
polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na
obszarze zabudowanym lub
b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie
rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia
pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich
przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), o ile w pojeździe
przewidziane są miejsca stojące;
3) może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku
uzasadnionego podejrzenia, że
kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz
prowadzenia pojazdów.
<2a)

zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku

ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy,
do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z
11.04.2006, str. 1, z późn. zm.) lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg
pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej
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- 12 w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia
pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:
a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie
kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej
drogi,
b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart
kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
c) korzystając

z

niedozwolonego

urządzenia,

przedmiotu

lub

zmienionego

oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie
danych rejestrowanych przez tachograf,
d) jeżeli tachograf został odłączony;>
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o
którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1) 5 - w przypadku przewożenia ich autobusem;
2) 2 - w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o
którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego
nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze
przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.
4. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b
oraz pkt 3, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.
[5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c
oraz f oraz pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili
zatrzymania.]
<5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. c oraz f oraz pkt 2 i 2a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od
chwili zatrzymania.>
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, w zakresie braku dokumentu, o którym
mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy przez
wprowadzenie

do

centralnej

ewidencji

kierowców

przedstawieniu brakującego dokumentu.
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Art. 135a.
1. Policjant:
1) zatrzyma prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska za
pokwitowaniem w przypadku:
a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu
prawa jazdy,
f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano
decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,
g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów
ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym
mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami,
[h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz
pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub
stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z
dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń,]
<h)przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz
pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od
dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a lub
2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b, art. 97a lub art. 98 ustawy z dnia 20
maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,>
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- 14 i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, lub
prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym
mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
j) popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub
jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
2) zatrzyma prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska za
pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na
obszarze zabudowanym lub
b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie
rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia
pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich
przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;
<2a)

zatrzyma prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska

za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca
wykonujący

przewóz

drogowy,

do

którego

mają

zastosowanie

przepisy

rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się
do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG)
nr 3820/85 lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca
1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten
przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:
a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie
kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej
drogi,
b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart
kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
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- 15 c) korzystając

z

niedozwolonego

urządzenia,

przedmiotu

lub

zmienionego

oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie
danych rejestrowanych przez tachograf;
d) jeżeli tachograf został odłączony;>
3) może zatrzymać prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska za
pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił
przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia
pojazdów.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o
którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1) 5 - w przypadku przewożenia ich autobusem;
2) 2 - w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o
którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego
nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze
przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.
4. Kierujący, o którym mowa w art. 136 ust. 3, jest obowiązany podać organowi kontroli
ruchu drogowego adres do doręczeń. W przypadku niewskazania adresu do doręczeń
stosuje się przepisy art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, o czym
poucza się kierującego.
5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d
oraz pkt 3, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.
[6. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g
oraz j, a także pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili
zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 3 - w okresie 72 godzin.]
<6. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. g oraz j, a także pkt 2 i 2a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24
godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 3 –
w okresie 72 godzin.>
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- 16 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym
mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po
przedstawieniu dokumentu.
Art. 140af.
1. Grzywny, o których mowa w art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks
wykroczeń, pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, nakładane na
właściciela lub posiadacza pojazdu, o których mowa w art. 78 ust. 4 i 5 ustawy, stanowią
wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Kary porządkowe, o których mowa w art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, pobierane przez organy Inspekcji
Transportu Drogowego, nakładane na osoby, o których mowa w art. 78 ust. 4 i 5 ustawy,
stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

<Art. 140ag.
1. Grzywny, o których mowa w art. 86, art. 86b, art. 87, art. 90, art. 92, art. 92a § 2, art.
92b, art. 94 § 1–2, art. 96 § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 97a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń, stanowią wpływy Krajowego Funduszu Drogowego.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu
Drogowego przekazują kwoty z grzywien, o których mowa w ust. 1, w terminie
pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na
rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie:
1) zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na
drogach krajowych;
2) budowy lub przebudowy dróg krajowych.>
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- 17 U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 1805)
Art. 117.
§ 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać
się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
§ 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika,
że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
§ 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność
sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na
poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
§ 4. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem
o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w
sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie
ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie
adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce
swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.
§ 5. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za
potrzebny. Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną z
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których
mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
<§ 5a. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli został złożony przez prokuratora zgodnie z art. 63a
ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66,
1236 i …). Pełnomocnictwo udzielone w tym trybie umocowuje jedynie do złożenia
żądania o zabezpieczenie w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie
środków utrzymania, o którym mowa w art. 7533 § 1, oraz wytoczenia powództwa
na podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego na rzecz osoby
uprawnionej i uczestnictwa w postępowaniach zainicjowanych żądaniem i
powództwem. Ten sam pełnomocnik może być umocowany dla więcej niż jednego
uprawnionego.>
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postępowaniu kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z
prawem prawomocnego orzeczenia sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej
instancji, chyba że uzna wniosek za oczywiście uzasadniony.

Art. 733.
<1.> Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza
termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem
upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.
<§ 2. W przypadku zabezpieczenia w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie
środków utrzymania, o którym mowa w art. 7533 § 1, termin upadku zabezpieczenia
wyznaczany przez sąd, o którym mowa w § 1, wynosi sześć miesięcy. Sąd na
uzasadniony wniosek pełnomocnika może wskazać dłuższy termin, wynoszący nie
więcej jednak niż rok.>
Art. 7532.
W sprawach, o których mowa w art. 753 i art. 7531, jeżeli osoba obowiązana do świadczeń
uzna roszczenie, wyrok zasądzający świadczenie w zakresie niezaspokojonym może być
wydany na posiedzeniu niejawnym.
<Art. 7533.
§ 1. W przypadku żądania zabezpieczenia w formie miesięcznego świadczenia na
zapewnienie środków utrzymania na podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 Kodeksu
cywilnego, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego
noszącego znamiona:
1) jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym,
o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, lub
2) zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, lub
3) umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu
mechanicznego w ruchu lądowym
– sąd udziela tego zabezpieczenia na rzecz każdego uprawnionego w wysokości nie
niższej niż kwota najniższej emerytury określonej w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621), chyba że uzyskanie świadczeń rentowych z
innych źródeł przemawia za zasądzeniem kwoty niższej.
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świadczenia na zapewnienie środków utrzymania na podstawie art. 444 § 2 oraz art.
446 § 2 Kodeksu cywilnego nie może przekraczać wysokości uzyskiwanego przez
pokrzywdzonego miesięcznego wynagrodzenia netto lub dochodu w okresie
poprzedzającym zdarzenie i pięciokrotnej wysokości kwoty najniższej emerytury
określonej w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 3. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, aby termin
posiedzenia, na którym wniosek o zabezpieczenie ma zostać rozpatrzony, przypadł
nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.>

[Art. 754.
Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia
alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 i art. 142 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej
sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie
dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia
powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Postanowienie sąd wydaje po
przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy art. 733 i art. 7532 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 754.
Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia
alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 i art. 142
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia
odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu
oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach
tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się
dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy art. 733 § 1
i art. 7532 stosuje się odpowiednio.>
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Art. 24.
§ 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
<§ 1a. Za wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 1 i
2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 93 § 1, art. 94 § 1, art. 96 § 3 lub art. 97a kara grzywny
może być orzeczona w wysokości do 30 000 złotych.>
§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono
karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie
byłoby celowe.
§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i
rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Art. 38.
<1.> Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu
dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne,
można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą.
<§ 2. Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w
art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1
albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania
popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej
niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.>

Art. 86.
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując
należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
<§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie
naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sprawca
podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.>
[§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka,
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<§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż
2500 złotych.>
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd
można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 86a.
Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo
poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla
pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje
pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

<Art. 86b.
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc
pojazd mechaniczny:
1) nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie
niepełnosprawnej,

używającej

specjalnego

znaku,

lub

osobie o

widocznej

ograniczonej sprawności ruchowej,
3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub
bezpośrednio przed tym przejściem,
4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, prowadząc inny pojazd niż
określony w tym przepisie,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował
zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.>
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 22 Art. 87.
[§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.]
<§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.>
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
[§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż
określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.]
<§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd
niż określony w § 1,
podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.>
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia
pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

[Art. 90.
Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,
podlega karze grzywny albo karze nagany.]

<Art. 90.
§ 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
strefie ruchu,
podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd
mechaniczny,
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Art. 92a.
<1.> Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą
lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.
<§ 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości
określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h,
podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.>

<Art. 92b.
Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania
określonego ustawą lub znakiem drogowym,
podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.>

Art. 94.
[§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie
mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.]
<§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi
pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.>
<§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi
pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,
podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.>
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
[§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów.]
<§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.>
Art. 97.
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym
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wydanym na jej podstawie,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

<Art. 97a.
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór, jeśli opuszczanie ich zostało
rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wejścia lub wjazdu za
sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na
przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te
sygnały,
2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż
2000 złotych.>

USTAWA

z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:
1)(uchylony);
2)renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin;
3)otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania
wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich
wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych
pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o
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2020 r. poz. 1320), z wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę,
b)odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach
rozwiązywania

z

pracownikami

stosunków

pracy

z

przyczyn

niedotyczących

pracowników,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom
pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem
działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o
której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe;
3a) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego;
3b) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody
sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem
odszkodowań lub zadośćuczynień:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono;
[3c) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w
razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który
utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się
jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;]
<3c)

odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie przepisów prawa

cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, otrzymane
przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy
zarobkowej albo którego potrzeby zwiększyły się lub widoki powodzenia na
przyszłość zmniejszyły, oraz odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie
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otrzymane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 446 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 1509), a także miesięczne świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o
których mowa w art. 7533 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i …);>
(ust. 3d – 40 pominięto)

U S T A W A z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005 i 1595)

Art. 39b.
1. Środki Funduszu pochodzą z:
1) opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i;
2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo
wolnych środków Funduszu w bankach;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez Szefa KAS;
5a) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową
spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi
inaczej;
5b) środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, jeżeli
umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi;
5ba) środków pochodzących z opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 37ge ust. 1 i 2;
5c) środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;
5d) środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego;
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publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią przychód
Funduszu;
5f) środków z tytułu zajęcia pasa drogowego, pochodzących z umów i decyzji, o których
mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i
realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r.
poz. 219 i 471);
6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i
eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
7) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu
odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;
8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu:
a) (uchylona),
b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 6
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
d) kar umownych;
10) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;
11) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;
11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o
których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695);
11b) innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3;
11c) dotacji z budżetu państwa;
11d) pożyczek z budżetu państwa;
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przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których
mowa w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
11f) wpływów z grzywien, o których mowa w art. 37gi i art. 37gj ust. 1;
<11g) wpływów z grzywien za wykroczenia określone w art. 86, art. 86b, art. 87, art. 90,
art. 92, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1–2, art. 96 § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 97a ustawy z
dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598);>
12) darowizn i zapisów;
13) wpływów z innych środków publicznych;
14) wpływów z innych tytułów.
2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank
Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na
Funduszu.
3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach

publicznych,

mogą

stanowić

przychód

drogowej

spółki

specjalnego

przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.

U S T A W A z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1325, z późn. zm.)
Art. 76.
§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących
zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że
podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych
zobowiązań podatkowych.
<§ 1a. Organ podatkowy, u którego powstała nadpłata, będący organem Krajowej
Administracji Skarbowej, może zaliczyć nadpłatę na poczet niepodatkowych
należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w rozumieniu art. 60
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,
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Krajowej Administracji Skarbowej.>
§ 2. (uchylony).
§ 2a. W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w
decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma
pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty:
1) płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków
płatnika lub inkasenta;
2) spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników tej spółki, z tym
że w przypadku istniejącej spółki wymaga to zgody wszystkich wspólników.
§ 4. (uchylony).

U S T A W A

z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach

o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005 i 1595)

Art. 96.
§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w
przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy,
2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wymienionych
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087), w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego, Policji lub Straży Granicznej,
3) o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym jest
właściwy organ Straży Granicznej
- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł.
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ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2171) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł.
§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz.
255) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.
§ 1ac. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 13na ust. 1 i art.
13naa ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470, z późn. zm.) można nałożyć grzywnę w wysokości 1500 zł.
<§ 1ad. W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w rozdziale
XI Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w
przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 6000 zł.>
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9
lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od
dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy
może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
§ 1bb. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch lat
od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
§ 1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy
organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę
w wysokości do 5000 zł.
§ 1bd. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116 § 1 Kodeksu
wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł.
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terminie 30 dni od dnia ich wpływu, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Zdrowia, który przeznacza je na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z
2021 r. poz. 11, 234 i 282) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł.
<§ 1d. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 96 § 3
Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 8000 zł.>
§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby
orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W
sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu
karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów
postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.
§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu
karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając
na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy
uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób
ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach.

U S T A W A
Ubezpieczeniowym

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854 i 1177)

Art. 98c.
Fundusz przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub
powiązanych środków bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do:
1) dochodzenia zwrotu odszkodowania, o którym mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 58;
2) zaspokajania roszczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1-2;
[3) ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody, o którym mowa w art. 16 ust. 3 i
art. 102 ust. 3 i 4, oraz identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością
ubezpieczeniową, o których mowa w art. 102 ust. 7;]
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ust. 3 i art. 102 ust. 3 i 4;>
4) kontroli spełnienia obowiązków zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia OC rolników, o której mowa w art.
84 ust. 2 pkt 2 lit. a i ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz dochodzenia opłaty za niespełnienie tych
obowiązków, o którym mowa w art. 90 i art. 91;
5) realizacji zadań, o których mowa w art. 102a;
6) dochodzenia zwrotu świadczenia i poniesionych kosztów, w przypadkach określonych w
art. 110 ust. 1, a także określenia sytuacji materialnej i majątkowej, o którym mowa w art.
94 i art. 110 ust. 2;
7) wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 111, oraz zaspokajania roszczeń, o których
mowa w art. 113 i art. 114[.] <;>
<8) realizacji zadań, o których mowa w art. 102 ust. 7.>

Art. 102.
1. Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji.
2. Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru umów
ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawierającego:
1) nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia;
2) identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, według numeru wpisu do
rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku zawarcia umowy bez udziału
pośrednika - imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę;
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON ubezpieczonego, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących nierezydentami
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i
adres siedziby ubezpieczonego;
4) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
5) (uchylony);
6) datę zawarcia umowy;
6a) w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń - wartość składki przypisanej brutto
wskazanej na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym
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ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) okres ubezpieczenia;
8)

datę

rozwiązania

umowy ubezpieczenia

przed

upływem

końcowego

terminu

odpowiedzialności, określonego w umowie;
8a) w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń - wartość zwrotu składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, o
którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, zawartej w ramach wykonywania działalności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przed upływem końcowego terminu odpowiedzialności
określonego w tej umowie;
9) dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza:
a) numer rejestracyjny,
b) numer VIN, a w przypadku jego braku - numer nadwozia (podwozia) pojazdu
mechanicznego,
c) marka, typ i model,
d) rodzaj pojazdu mechanicznego,
e) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku posiadaczy pojazdów
będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer
dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego.
3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia
powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące:
1) markę i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;
2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy
pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer
dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby posiadacza pojazdu uczestniczącego w
zdarzeniu;
3) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu, a
w przypadku kierujących będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania
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zdarzeniu;
4) datę i miejsce zdarzenia;
5) rodzaj szkody, w tym:
a) szkoda na osobie,
b) szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna,
c) szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,
d) szkoda w mieniu poza pojazdem;
6) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku osób będących
nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu
tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej lub uprawnionej do
odszkodowania lub świadczenia;
7) datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego;
8) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty
odszkodowania lub świadczenia.
4. Fundusz gromadzi dane zawierające:
1) informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z
tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obejmujące:
a) datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu,
b) rodzaj szkody, w tym:
- kradzież pojazdu,
- szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna,
- szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,
c) markę i numer rejestracyjny pojazdu, uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
d) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
e) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu,
f) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób będących nierezydentami - imię i
nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres
siedziby osoby poszkodowanej;
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3) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania.
5. Dane, o których mowa w ust. 2-4, przekazywane są do Funduszu przez zakłady
ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz przez okres 21 lat.
6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b-e, nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych w
trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
[7. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2-4 oraz art. 103, w celu kontroli
spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz w celu
identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową albo dla
innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której
dane dotyczą.]
<7. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2–4 i 7a oraz art. 103, w celu
kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz
w

celu

identyfikacji

i

weryfikacji

zjawisk

związanych

z

przestępczością

ubezpieczeniową albo w innych celach, po modyfikacji, która nie pozwoli na
ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.>
<7a. Fundusz, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 7, przetwarza dane, o
których mowa w ust. 2–4, oraz dane z centralnej ewidencji kierowców, w zakresie:
1) rodzaju wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu
drogowego, w tym o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) liczby popełnionych wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów
ruchu drogowego;
3) klasyfikacji popełnionych naruszeń przepisów ruchu drogowego jako wykroczeń
albo przestępstw;
4) liczby punktów przypisanych do wykroczeń lub przestępstw stanowiących
naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz wysokości grzywien nałożonych w
drodze mandatu karnego i fakcie ich uiszczenia;
5) dat popełnionych wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów
ruchu drogowego.>
8. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących odpowiedzialność
Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
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1. Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103:
1) poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i
nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli
poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących
imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym
pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu
tych danych;
1a) posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgłoszenia
roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, w związku ze zdarzeniami skutkującymi
odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc wstecz od dnia,
w którym posiadacz pojazdu mechanicznego wystąpił o udostępnienie danych;
2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
3) organowi nadzoru;
4) zakładom ubezpieczeń;
5) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów;
6) Rzecznikowi Ubezpieczonych;
7) Polskiej Izbie Ubezpieczeń;
8) (uchylony);
9) sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
10) Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ust.
1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610,
2112 i 2320);
11) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się
postępowaniu[.] <;>
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zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).>
1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o
których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne do realizacji ich
zadań ustawowych.
1b. Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art.
102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne:
1)

do

oceny ryzyka

ubezpieczeniowego

i

weryfikacji

danych

podanych

przez

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta umowa
ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od długości okresu
bezszkodowego;
2) do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadczenia z zawartej umowy
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w
tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej
zakładach ubezpieczeń;
3) w celu wykonania umowy ubezpieczenia;
4) dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której
dane dotyczą.
1c. Fundusz

udostępnia

zgromadzone

dane

dotyczące

zdarzeń

powodujących

odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
1) poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i
nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym
pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych
dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy
lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes
prawny w uzyskaniu tych danych;
2) zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określonych w ust. 1b.
2. W przypadku odmowy udostępnienia danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w
art. 103, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi na uznanie braku interesu
prawnego w uzyskaniu tych danych, przysługuje odwołanie do Rady Funduszu.
3. Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze danych do realizacji zadań ustawowych.
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5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 lit. b-e, dotyczące pojazdów, o których mowa
w art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się za pisemną zgodą
jednostek użytkujących te pojazdy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodę tę uzyskuje się za
pośrednictwem organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów.
6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia jednostka określona w
ust. 5 nie wyrazi zgody na udostępnienie danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9
lit. b-e, lub nie zajmie stanowiska w tej sprawie, Fundusz występuje o te dane do organu
prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. Organ ten obowiązany jest do
niezwłocznego przekazania danych do Funduszu, który je udostępnia.
7. Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu.
7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie pisemnej, w
terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o udostępnienie danych.
8. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych
osobowych.
9. Fundusz udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza danego pojazdu
oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania
danych osobowych posiadacza pojazdu.

Art. 105a.
1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogą teletransmisji danych do Funduszu dane, o
których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem danych pojazdów rejestrowanych w
trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
2. Zakład ubezpieczeń, przekazując dane do Funduszu przekazuje jednocześnie do centralnej
ewidencji pojazdów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego
Fundusz, dane o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 i 11 ustawy - Prawo o ruchu
drogowym.
<3.

Centralna

ewidencja

kierowców

przekazuje

drogą

Funduszowi dane, o których mowa w art. 102 ust. 7a.>
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- 39 U S T A W A z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 755, z późn. zm.)
Art. 96.
1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie
alimentów;
3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
4) pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania
nieprocesowego, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zdanie drugie, lub strona wnosząca
odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;
5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw
Pacjenta i Rzecznik Finansowy;
7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk
ograniczających

konkurencję

oraz

praktyk

naruszających

zbiorowe

interesy

konsumentów;
8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
9a) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia;
10) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego
jej zwolnienia;
11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony
indywidualnych interesów konsumenta;
12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o
których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);
13) osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 325);
14) strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku
realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy;
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przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia[.] <;>
<16)

osoba wnosząca pozew o przyznanie renty na podstawie przepisów art. 444 § 2

lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) lub występująca z żądaniem udzielenia
zabezpieczenia takiego roszczenia.>
2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a
gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością
spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. W pozostałych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronę zwolnioną od kosztów
sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa.
4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w
orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi
kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

U S T A W A z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

Art. 92.
1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:
1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym,
prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o
naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3.
2. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje niezwłocznie
staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub
prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.
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przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami
karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia
okresu próbnego:
1) kierowcy;
2) administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
4. Przez wykroczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się czyny popełnione przez
kierującego pojazdem silnikowym lub motorowerem określone w:
[1) art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku niestosowania się do ograniczenia
prędkości i jej przekroczenia o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 i 720);]
<1) art. 86 § 1, 1a lub 2, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b lub art. 98 ustawy z dnia 20
maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720, 1023, 1655 i …);>
2) art. 90, art. 92 § 1 lub 2 lub art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, w
związku z niestosowaniem się odpowiednio do:
a) art. 24 ust. 5, 7 lub 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub
znaków drogowych zabraniających wyprzedzania,
b) art. 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub znaków
drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, sygnałów świetlnych zakazujących
wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem
lub uprawnione do jego kontroli, lub
c) art. 26 ust. 1-3 i 7, art. 27 ust. 1, 1a i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym.
Art. 98.
1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując
pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem
karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie
o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu
naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.
[2. Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiada określona liczba punktów w skali od 0 do
10 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi
naruszenia.
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1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających
naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów.]
<2. Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiada określona liczba punktów w skali
od 1 do 15 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i
wagi naruszenia.
3. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę, o której mowa
w ust. 1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów
odpowiadających naruszeniom przekracza 15, osoba ta otrzymuje 15 punktów.>
4. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane do centralnej ewidencji
kierowców.
5. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców
usuwa się:
[1) z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia;]
<1) z upływem 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem
uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1,
w sposób, o którym mowa w art. 98 § 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i …),
albo w terminie, o którym mowa w art. 98 § 5 tej ustawy, o ile taka grzywna została
nałożona;>
<1a)

z upływem 2 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust.

1, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1, o ile taka grzywna została
nałożona;>
2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
<2a)

z upływem 2 lat od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności

z tytułu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, o ile taka grzywna została
nałożona;>
3) po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie, o którym
mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2.
[6. Dane o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone w centralnej ewidencji
kierowców usuwa się z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.]
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kierowców usuwa się:
1) z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem
uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1;
2) z upływem 5 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a;
3) z upływem 5 lat od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z
tytułu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, o którym
mowa w ust. 5 pkt 2a.>
Art. 102.
1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na
kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:
1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem - jeżeli
organ kontroli ruchu drogowego przekazał informację o zatrzymaniu dokumentu;
2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła
w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:
a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w
art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a,
b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91
ust. 2 pkt 1 lit. b,
c) kursów reedukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5;
3) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła
w wymaganym terminie orzeczenia:
a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym
mowa w art. 79 ust. 2,
b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o
którym mowa w art. 84 ust. 1;
4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze
zabudowanym;
5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc
określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z
konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy
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powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400),
o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.
6) uzyskał informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego
dokonano w prawie jazdy wpisu, o którym mowa w art. 15 ust. 1[.] <;>
<7) kierowca wykonywał przewóz drogowy, do którego mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i
(WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
(Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.) lub 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),
pojazdem wyposażonym w tachograf:
a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie
kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej
drogi,
b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart
kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
c) korzystając

z

niedozwolonego

urządzenia,

przedmiotu

lub

zmienionego

oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie
danych rejestrowanych przez tachograf,
d) jeżeli tachograf został odłączony.>
1a. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym
mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1) 5 - w przypadku przewożenia ich autobusem;
2) 2 - w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
1aa. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się
naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego
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przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.
1b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście
informacje w przypadkach, o których mowa [w ust. 1 pkt 4–6] <w ust. 1 pkt 4–7>,
będące podstawą wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.
1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa [w ust. 1 pkt 4 lub 5] <w ust. 1 pkt 4, 5 lub 7>,
na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.
[1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o
zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy
na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 albo art. 135a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o
przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o
której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6
miesięcy.
1da. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 2 albo art. 135a ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje
decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia
informacji o tym fakcie.]
<1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji
administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4, 5 lub 7
albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art. 135a
ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który
zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie
została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.
1da. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art.
135a ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.>
1e. Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla
ustalenia początku okresu jest właściwa data zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli w chwili
wydawania decyzji, o której mowa [w ust. 1 pkt 4 lub 5] <w ust. 1 pkt 4, 5 lub 7>, prawo
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się od dnia wydania tej decyzji.
2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po
ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia
zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres
przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie
tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.
3. Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana do
rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i
nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia
zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d - w okresie 6 miesięcy,
podlega on zwrotowi.
Art. 104a.
1. Zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której:
1) zatrzymano dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami lub
zaistniały przesłanki do zatrzymania tego dokumentu w trybie [art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a,
c–f i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym] <art. 135
ust. 1 pkt 1 lit. a, c–f i pkt 2–3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym> lub art. 16a ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020
r. poz. 1517) lub dokument ten nie może być wydany;
2) starosta wydał decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego
posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie [art. 102 ust. 1 pkt 2–5]
<art. 102 ust. 1 pkt 2–5 i 7> oraz ust. 1d niniejszej ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957) lub art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 877 i 1162).
2. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami następuje:
1) z upływem okresu, w którym pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy lub pozwolenie
na kierowanie tramwajem uprawniało do kierowania pojazdami, albo
2) od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji administracyjnej o zatrzymaniu
dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami.
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dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami przez organ
wydający prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem lub w przypadku
wydania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Zatrzymując dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami,
organ kontroli ruchu drogowego informuje o dniu rozpoczęcia zawieszenia uprawnień do
kierowania pojazdami w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się za
nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których
uprawnienia te są zawieszone.
Art. 136.
1. W przypadku gdy naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przed dniem
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517), skutkowały przekroczeniem liczby 24
punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, którzy
dopuścili się tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa
jazdy - liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu
prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej
liczby punktów. [W tym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone w trybie art.
130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.] <W tym celu Policja
może przetwarzać dane zgromadzone w ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).>
[2. Naruszenia popełnione przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw, i odpowiadające im otrzymane punkty usuwa się z ewidencji z
upływem roku od dnia naruszenia.]
<2. Naruszenia popełnione przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw, i odpowiadające im otrzymane punkty
usuwa się z ewidencji na zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 29
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innych ustaw.>
3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem określonym w
komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie
ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, następuje według stanu
prawnego na dzień popełnienia naruszenia.
[4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem określonym w
komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie
ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zgromadzonych przez
Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa
w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przenosi się do
centralnej ewidencji kierowców.]
<4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem określonym w
komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zgromadzonych
przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o
której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przenosi się do centralnej
ewidencji kierowców.>
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania
kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób współdziałania w tym zakresie
podmiotów

prowadzących

ewidencję

kierowców

naruszających

przepisy

ruchu

drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia
kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.

U S T A W A z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006)

Art. 9.
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
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2) placówek wsparcia dziennego;
3) rodzin wspierających.

<Art. 9a.
Jeżeli obowiązujące przepisy uzależniają prawo do świadczeń i dodatków od dochodu
dziecka, do dochodu dziecka nie wlicza się renty, o której mowa w art. 446 § 2 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021
r. poz. 1509), oraz miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o
którym mowa w art. 7533 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i …).>

U S T A W A z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957)

Art. 7.
1. Do dnia wskazanego w komunikacie, który minister właściwy do spraw informatyzacji
ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej,

określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych

umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej
ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa rozdziale 15 ustawy
zmienianej w art. 5:
[1) podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a
ustawy wymienionej w art. 4 lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie za to naruszenie,
niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
kierującego pojazdem;]
<1) podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1
pkt 2 ustawy wymienionej w art. 4, lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie za to
naruszenie, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kierującego pojazdem;>
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ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja, o której mowa odpowiednio w
pkt 1 lub 3;
3) organ kontroli ruchu drogowego, który stwierdził kierowanie pojazdem silnikowym w
okolicznościach, o których mowa w art. 102 ust. 1d albo art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy
wymienionej w art. 5, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kierującego pojazdem;
4)starosta niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 102 ust. 1d ustawy wymienionej w art. 5;
5) starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na
kierowanie tramwajem w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 4;
6) w stosunku do osoby, której cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art.
140 ust. 1 pkt 3a ustawy wymienionej w art. 4, stosuje się art. 104 ustawy wymienionej w
art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do organu Policji prowadzącego ewidencję, o
której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4.
3. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed
dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie.

U S T A W A z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1130)
Art. 41.
1. Zakład ubezpieczeń przetwarza dane, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2016/679,
dotyczące zdrowia, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, zawarte
w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania
umowy ubezpieczenia, w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia.
<11. Zakład ubezpieczeń przetwarza dane, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, dotyczące wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 51 ruchu drogowego oraz przypisanych im punktów, wyłącznie w celu dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego i taryfikacji, zmierzających do zawarcia umowy
ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 lub 10 załącznika do ustawy, z
wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika.>
1a. Zakład ubezpieczeń może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach, opierając
się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, danych osobowych
w celu:
1) dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - w przypadku danych osobowych
dotyczących ubezpieczonych,
2) wykonania czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 ust. 9 pkt 1 i 2 - w
przypadku danych osobowych dotyczących ubezpieczonych, ubezpieczających i
uprawnionych z umowy ubezpieczenia
– pod warunkiem zapewnienia osobie, której dotyczy zautomatyzowana decyzja, prawa do
otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej
decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.
1b. Decyzje, o których mowa w ust. 1a, mogą być podejmowane wyłącznie w oparciu o
następujące kategorie danych dotyczących osoby fizycznej:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) urodzenia;
5) wiek;
6) płeć;
7) obywatelstwo;
8) numer PESEL, o ile został nadany;
9) numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;
10) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
11) charakter wykonywanej pracy (branża);
12) miejsce zamieszkania;
13) okres ubezpieczenia;
14) przebieg ubezpieczenia;
15) sumę ubezpieczenia;
16) stan cywilny;
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18) sytuację finansową;
19) datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody oraz datę zgłoszenia szkody lub
roszczenia;
20) identyfikujące umowę ubezpieczenia, której szkoda dotyczy;
21) identyfikujące przedmiot ubezpieczenia[.] <;>
<22)

liczbę, rodzaj i daty wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia

przepisów ruchu drogowego, w tym o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości,
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
23) liczbę punktów przypisanych naruszeniom przepisów ruchu drogowego, o których
mowa w pkt 22, oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego i
fakcie ich uiszczenia.>
[1c. Zakład ubezpieczeń może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 1b,
dotyczące ubezpieczonych, ubezpieczających lub innych uprawnionych z umowy
ubezpieczenia, bez zgody osoby, której te dane dotyczą, w celach, o których mowa w art.
33 ust. 3, nie dłużej niż 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.]
<1c. Zakład ubezpieczeń może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 1b pkt
1–21, dotyczące ubezpieczonych, ubezpieczających lub innych uprawnionych z
umowy ubezpieczenia, bez zgody osoby, której te dane dotyczą, w celach, o których
mowa w art. 33 ust. 3, nie dłużej niż 12 lat od dnia rozwiązania umowy
ubezpieczenia.>
<1d. Zakład ubezpieczeń może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 1b
pkt 22 i 23, dotyczące ubezpieczonych, bez zgody osoby, której te dane dotyczą, w
celu, o którym mowa w ust. 11. Zakład ubezpieczeń usuwa dane, o których mowa w
ust. 1b pkt 22 i 23, niezwłocznie po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 11.>
2. (uchylony).

U S T A W A z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66 i
1236)
Art. 63.
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rejonowych, prokuraturach okręgowych, prokuraturach regionalnych, Wydziałach
Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej oraz w Wydziale Spraw Wewnętrznych, z uwzględnieniem zakresu
zadań określonych w art. 19 § 4, art. 20 § 3, art. 22 § 2, art. 23 § 2 i art. 24 § 2.
§ 2. Postępowania przygotowawcze w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także
zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym mogą być prowadzone w Prokuraturze
Krajowej lub Głównej Komisji, niezależnie od ogólnej właściwości powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury, wyłącznie w przypadku podjęcia takiej decyzji
przez Prokuratora Generalnego, który wydaje w tym celu stosowne zarządzenie.
§ 3. Zarządzenie, o którym mowa w § 2, może obejmować także powołanie w Prokuraturze
Krajowej lub Głównej Komisji zespołu prokuratorów do przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego w określonej sprawie lub grupie spraw.
§ 4. W skład zespołu prokuratorów, o którym mowa w § 3, mogą być powołani
funkcjonariusze innych służb państwowych, a także w charakterze doradców lub
konsultantów prokuratorzy lub sędziowie w stanie spoczynku, bez prawa wpływania na
treść czynności procesowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prokurator Generalny.

<Art. 63a.
§ 1. Prokurator, w przypadku wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów
popełnienia jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w
ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, którego
następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, zabójstwa z
użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym lub umyślnego spowodowania
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu
lądowym, w terminie 14 dni od dnia wydania tego postanowienia, składa wniosek o
ustanowienie pełnomocnika do wytoczenia powództwa o rentę przez osoby do tego
uprawnione, o których mowa w art. 444 § 2 oraz art. 446 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 1509), gdy występuje co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) osoba uprawniona jest małoletnia,
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przez osobę uprawnioną i jej stan psychiczny umożliwią jej realizację swoich praw
majątkowych,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sytuacja majątkowa osoby uprawnionej może
utrudnić jej realizację swoich praw majątkowych
– chyba że istnieje wysokie prawdopodobieństwo istotnego przyczynienia się osoby
uprawnionej do zdarzenia lub osoba uprawniona ustanowiła pełnomocnika z
wyboru, będącego adwokatem lub radcą prawnym.
§ 2. Prokurator może także złożyć wniosek, o którym mowa w § 1, w sytuacji, gdy nie
występują okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 1–3, a wymaga tego ochrona
praworządności.
§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z
powodów, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 5, 6, 8 lub 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023), a spełniona
jest co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 1–3, przepis § 2
stosuje się odpowiednio.
§ 4. We wniosku, o którym mowa w § 1, określa się osobę, na rzecz której ma zostać
ustanowiony pełnomocnik oraz wskazuje zdarzenie uzasadniające wniesienie
powództwa na podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny. Wniosek musi spełniać warunki formalne pisma procesowego, o
których mowa w art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i …) .>

USTAWA

z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517)

Art. 14.
1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na
zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44
ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i
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ust. 7, [art. 125 pkt 10 lit. g i pkt 16] oraz przepisów rozdziału 14 ustawy zmienianej w
art. 2 nie stosuje się.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin
wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w
terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
określonym w tym komunikacie.
[Art. 16.
1. Przepis art. 130 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do
dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie,
gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o
których mowa w art. 130 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin
wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w
terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
określonym w tym komunikacie.]
[Art. 16a.
Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, policjant zatrzyma
prawo jazdy za pokwitowaniem w razie przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby
24 punktów otrzymanych za naruszenia, o których mowa w art. 130 ustawy zmienianej w
art. 1. Przepisy art. 135 ust. 4, art. 135a ust. 5, art. 135b i art. 136 ust. 1-3 oraz art. 139
ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 16a.
Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2, policjant zatrzyma
prawo jazdy w razie przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia
przepisów ruchu drogowego wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Przepisy art. 135 ust. 4, art. 135a ust. 5,
art. 135b i art. 136 ust. 1–3 oraz art. 139 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się
odpowiednio.>
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