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Przewodniczctcy Komisji lnfrastruktury 
Sejm RP 

Szanowni Patistwo, 

Do druku nr 388 

Warszawa, 7 lipca 2020 r. 

KL/336/242/ AM/2020 

W zwictzku ze skierowaniem rzctdowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz niekt6rych innych ustaw (druk nr 388) na posiedzenie sejmowej Komisji lnfrastruktury, 
Konfederacja lewiatan przedstawia poniiej stanowisko do projektu ustawy. 

Prezydent Konfederacji lewiatan 

W zatgczniku: 
Stanowisko Konfederacji lewiatan wobec rzqdowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym oraz niekt6rych innych ustaw (druk nr 388) 
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Stanowisko Konfederacji lewiatan wobec rzctdowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo 
o ruchu drogowym oraz niekt6rych innych ustaw (druk nr 388) 

Uwaga generalna: 

Od wielu lat brania leasingowa, jako grupa podmiot6w rejestrujctcych kaidego roku ok. 60-70% wszystkich 
nowych lekkich aut firmowych postulowata, aby umozliwic nabywcom dokonanie rejestracji pojazd6w 
online. W przedfoionym projekcie ustawy zrezygnowano z takiego rozwictzania 
i wprowadzono do tego procesu posredni podmiot jakim jest salon samochodowy. W ocenie Zwictzku 
Polskiego leasingu takie utrudnienie procesu rejestracji jest nieuzasadnione i skutkowac b~dzie 

dodatkowymi obci<tieniami po stronie nabywc6w pojazd6w. 

Uwagi szczeg6towe: 

Elektroniczny formularz 

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 73c ust. 3 salon sprzedaiy pojazd6w samochodowych lub 
uprawniony przedstawidel tego salonu niezwtocznie skfadajq wniosek o rejestracj~ pojazdu przy uzyciu 
formularza elektronicznego udost~pnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie 
podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej ministra wtasciwego do spraw informatyzacji. Przepis 
art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym literalnie nie wskazuje, ie wfasciciel pojazdu uprawniony jest 
do sktadania wniosku o rejestracj~ za posrednictwem formularza elektronicznego udost~pnionego 
w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej 
ministra wtasciwego do spraw informatyzacji. 

Proponujemy zatem nast~puj<JCq zmiam;: 
"Art. 73c. 3. Wlasclciel nowego pojazdu samochodowego, salon sprzedaiy pojazd6w samochodowych /ub 
uprawniony przedstawicie/ tego salonu niezwlocznie skladajq wniosek o rejestrac}t: pojazdu przy uiyciu 
formularza elektronicznega udost~pnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie - 9-
podmiotowej Biuletynu lnformacji Pub/icznej ministra wfasciwego do spraw injormatyzacji." 

Rozporzctdzenie Ministra lnfrastruktury i budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd6w oraz 
wymagan dla tablic rejestracyjnych reguluje rejestracj~ pojazd6w srodkami komunikacji elektronicznej, 
jednakie z uwagi na r6inorodnq praktyk~ w urz~dach i niejednoznaczne przepisy, w celu ujednolicenia 
zasad sktadania wniosk6w przez wfascicleli pojazd6w postulujemy uregulowanie tej kwestii na poziomie 
ustawowym poprzez: 

1) dodanie nowego ust. 6 do art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym o nast~pujqcym brzmieniu: "Wnioski 
o retestracje pojazdu o kt6rvch mowa art. 73 ust. 1 i ust. 2 moqq zostac zloione przy uivciu formularza 
elektronicznego udostepnioneqo w systemie te/ein(ormatvcznym wskazan ym no stronie podmiotowej 
Biuletynu lnf ormocji Publiczne{ ministra wfasciweqo do spraw informatyzocji .. Z.loienie [ormulorza 
elektroniczneqo, o kt6rvm mowo w zdaniu poP,rzedzalqcvm, stonowi potwierdzenie zqodnoscl z 
orr.ainalem kopii dokument6w dolqczonvch do wniosku i jest r6wnoznaczne ze zloieniem orvgina16w t ych 
dokvment6w." 
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2) dodanie nowego przepisu pkt 3a) do art. 74 ust. 2 w brzmieniu: ,wnioski o ktorych mowo w pkt 1) i 2) 
mogq zostac zloione przy uiyciu formularza e/ektronicznego udostt:pnionego w systemie 
teleinformatycznym wskazanym no stronie podmiotowej Biuletynu Jnformacji Publicznej ministra 
wlasciwego do spraw informatyzacji. Zfoienie formulorza elektronicznego, o kt6rym mowa w zdaniu 
poprzedzajqcym, stanowi potwierdzenie zgodnosci z oryginalem kopii dokument6w dolqczonych do 
wniosku i jest rownoznaczne ze zfoieniem oryginal6w tych dokumentow." 

Petnomocnictwo rodzajowe 

Stosownie do projektowanego art. 73c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym wtasciciel nowego pojazdu 
samochodowego nabytego w salonie sprzedaiy pojazd6w samochodowych moie upowainic ten salon lub 
uprawnionego przedstawiciela tego salonu do: 

1) zfoienia wniosku o rejestracj~ pojazdu lub 
2) odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych. 

Uiycie sp6jnika ,lub" wskazuje na moiliwosc upowainienia do podj~cia jednej z tych czynnosci albo obu 
tych czynnosci jednoczesnie. Literalnie przepis operuje poj~ciami ,wniosek", ,decyzja", "pojazd" 
w llczble pojedynczej oraz wskazuje, ie upowainienia udziela ,.nowy wfasciciel" czyli podmiot, 
kt6ry nabyt okreslony pojazd a nie kt6ry taki pojazd dopiero nab~dzie. W zwiC}zku z tym naleiy wnosic, ze 
jest to pefnomocnictwo do poszczeg61nej czynnosci. w swietle projektowanego brzmienia 
przedmiotowego przepisu wydaje sit<: zatem W<ttpliwa mozliwosc udzielenia upowainienia w zakresie 
skfadania wniosk6w/odbioru decyzji obejmujqcych wszystkie pojazdy (w tym te zakupione w przyszfosci) 
danego wtasciciela. 
Majilc powyzsze na uwadze postulujemy doprecyzowanie art. 73 c ust. 2 poprzez dodanie zdania: 
,podstawq umocowania doskladania wniosku, o kt6rvm mowa wart. 73c ust. 1 moie bvc pelnomocnictwo 
rodzajowe do dokonvwanla czynnosci o kt6rvch mowo w pkt 1 ) i 21". 

Potwierdzenie autentyc;znosci dokument6w 

Zgodnie z projektowanym art. 73 c ust. 7 Projektu ustawy zfoienie formularza elektronicznego, 
o kt6rym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie autentycznosci kopii dokument6w dofqczonych do 
wniosku o rejestracje pojazdu. 

Nalezy podkreslic, ze sformufowanie potwierdzenie autentycznosci kopii dokument6w nie jest 
sformufowaniem prawidtowym, bowiem kopia nie moie bye autentyczna, a jedynie moie bye zgodna 
z oryginatem i tym samym w przypadku jej ztozenia w post~powaniu, moze stanowic jego substytut. 
Co wi~cej wskazana w projektowanym przepisie czynnosc ztoienia formularza rna stanowic owo 
,potwierdzenie autentycznosci kopii dokument6w", co nie jest tozsame ze skutecznym zlozeniem 
dokument6w zatqczanych do wniosku o rejestracj~. Ponadto przedmiotowy przepis odnosi do ust. 3, kt6ry 
dotyczy tylko wniosku sktadanego przez upowainiony salon, tymczasem swojq norma wynikajqca 
z tego przepisu powinna objqc takie wnioski elektroniczne skfadane przez wtasciciela pojazdu. 
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W zwiazku z po~i:szym (w celu unikniecia wat pliwosci co do skutecznego zfoi.enia dokument6wl. 
postulu jemy nadanie art. 73c ust. 7 Projektu ustawy nast~pU j§Ce brzmienie: _,zloienie {ormularza 
elektronicznego, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie zgodnosci z oryginafem kopii 
dokumentow dolqczonych do wniosku o rejestracjf pojazdu i jest rownoznaczne ze zfoieniem oryginaf6w 
tych dokumentow". 

Postulat doprecyzowania wfasciwosci mie jscowel w przepisie art. 78 ust.2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowvm 
W zwlctzku z brakiem jednoznacznej regulacji co do w!asciwoscl miejscowej do sktadania zawiadomienia 
o zbyciu pojazdu (sp6fki lub jej oddziatu}, zdarza si~ ie urz~dy odmawiajq przyj~cia zawiadomienia, 
co znaczqco przedtuza procedur~ zgfoszenia o zbyciu pojazdu. 

W zwiqzku z powyiszym postulujemy dodanie nowego ust. 2a do przepisu art. 78 ust. 2 Prawo o ruchu 
drogowym w brzmieniu jak poniiej: 
,2a. Jeieli wfascicielem [est przedsir:biorstwo wielozakfadowe /ub inny podmiot. w skfad kt6reqo wchodzq 
wvdzielone Jednostki orqanizacYine. o zbyciu pojazdu moina zawiadomic staroste wlasciweqo ze wzql'tfiu 
na siedzibr: tego zakladu lub w ydzielonej jednostki organiza£Yjnej, kt6rel kierownik zakladu lub 
wvdzle/onei jednostki organizacyjnej upowainlonv. przez wfaSciciela, zloiyl wniosek o re jestracjr: pojazdu. 

Zawiadomlenie przez dotychczasowego wfasciciela o zbyciu pojazdu 

W naszej ocenie niezb~dne jest wprowadzenie do ustawy Prawo o ruchu drogowym wyraznej regulacji 
dot. wpisywania do Centralnej Ewidencji Pojazd6w i Kierowc6w, danych nowego wtasciciela pojazdu na 
podstawie zgtoszenia zbycia pojazdu przez zbywcli. Nalei:y wskazac, ii w praktyce urzt:dnik przyjmujqcy 
zawiadomienie o zbyciu pojazdu wprowadza do hazy danych informacj~ o nowym nabywcy, 
a nie o nowym wtascicielu. Taka sytuacja powoduje nie tylko zamieszanie terminologicznie, ale r6wniei 
praktyczne. Z jednej bowiem strony w rejestrze rejestruje si~ zbycie pojazdu i nabywc~ (podmiot kt6ry 
nabyt na wtasnosc pojazd), a z drugiej strony nie rejestruje si~ tego nabywcy jako wtasciciela. Sytuacja ta 
powoduje, ie od momentu zgtoszenia sprzedaiy pojazdu do momentu, gdy nowy nabywca nie zarejestruje 
na siebie pojazdu w Centralnej Ewidencjl Pojazd6w i Kierowc6w, figuruje dotychczasowy wtasciciel, co jest 
niezgodne ze stanem prawnym pojazdu i moie miec negatywne konsekwencje dla zbywcy pojazdu Oak 
bezpodstawnie adresowane do zbywcy pojazdu mandaty). 

W zwiqzku z powyzszym postuluiemv dodanie nowego ust. 3a do przepisu art. 78 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, o nast~pujqcym brzmieniu: "3a. Z chwilq zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez 
dotvchczasaweqo wlascicielo. starosta dokonuje wpisu nabvwcv oojazdu i ako noweqo wlatcicielo pojozdu 
w Centralne j Ewidencii Pojazdow i Kierowcow.'' 

Powszechny dostt:P do numeru rejestracyjnego pojazdu 

Dane znajdujl\Ce si~ ewidencji CEPIK Sfl chronione m.in. przepisami RODO. W orzecznictwie wskazuje si~ 
jednak (np. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2019 r., (sygn. akt: I OSK 2063/17) numer rejestracyjny pojazdu 
identyfikuje pojazd, a nie osob~, dlatego nie moi:e bye uznany za dane osobowe. W zwi<}zku 
z powyiszym, przyjmuji}C powyiSZC} tez~ moi:na postulowac jego powszechny dost~p i ew. datt: jego 
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rejestracji, co moi:e zwi~kszyc bezpieczenstwo obrotu i utatwic zainteresowanym podmiotom dostE:P do 
informacji znajdujqcej si~ w ewidencji pojazd6w. 

W zwi~zku z powyiszym pastulu jemy dodanie ust. 4a w przepisie art. BOb ustawv Prawo o ruchu 
drogowym o nastepuja£Ym brzmieniu: ,Ujawnianie danych zgromadzonych w ewidencji odbywa sit; no 
zasadach okreslonych w niniejszym rozdziale, z tym zastrzeieniem, ie numer rejestracyjny pojazdu i data 
jego rejestracji sq publicznie jawne". 
Postulat wprowadzenia zmian do Rozporzl'ldzenia Ministra lnfrastruktury I Budownictwa z dnla 11 
grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd6w oraz wymagan dla tablic rejestracyjnych 
Postulujemy zmian~ przepisu art.§ 15 ust. 6 w brzmieniu okreslonym jak paniiej: 
.. 6. Do czasu w vdania wtornika, nie dluie j nii no 30 dni .. w celu; o ktorym mowa wart. 71 ust. 1 ustawv, 
organ re jestruigcv wydale. na wniosek wfasciciela pojazdu. pozwolenie czasowe oraz zaleqalizowane 
t ymczasowe tab/ice {tab/ice) reiestracyine albo zaswiadczenie o zarejestrowaniu pojazdu." 

W sytuacji, gdy wtasciciel pojazdu zgubi dow6d rejestracyjny, a musi wykonat okresowe badanie 
techniczne na podstawie dowodu rejestracyjnego, jest zmuszony do pobrania w swoim wydziale 
komunikacji ,tablic tymczasowych" pozostawlajq_c w urz~dowym depozycie swoje tablice. W praktyce 
procedura ta jest bardzo czasochfonna, a w zwi'lzku z tym proponujemy postulat wprowadzenia 
moiliwosci wystawienia zaswiadczenia o zarejestrowaniu pojazdu. Uproszczenie takie jest znacznym 
udogodnieniem dla wtascicieli pojazd6w. 

Konfederacjo Lewiatan, KL/336/242/AM/2020 
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