
 

Protokół rozbieżności na Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 

Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi Stanowisko do uwag 

1.  Art. 1 pkt 2 

 

W dotychczas obowiązującej UPORD zasady udostępniania danych z CEP 

były unormowane w sposób wyczerpujący (art. 80c ust. 1-7), co w opinii 

GIODO, było rozwiązaniem prawidłowym. Tymczasem projektowany art. 80c 

ust. 3c UPORD odstępuje od tej słusznej zasady przekazując do uregulowania 

w rozporządzeniu zakres informacji zawartych w zapytaniu skierowanym do 

CEP. W efekcie przyjęcia takiego rozwiązania, odmiennie aniżeli ma to 

miejsce w obowiązującym art. 80c ust. 3c w zw. z ust. 3b UPORD, w oparciu 

o treść samej UPORD nie można będzie ustalić, jakie informacje znajda się w 

– wskazanym wyżej – zapytaniu (kwestia ta wyjaśniona została jedynie w 

uzasadnieniu projektu ustawy). Projektodawca nie wskazał przy tym w 

uzasadnieniu przyczyn, dla których zdecydował się na takie, odmienne od 

dotychczas stosowanego w UPORD, rozwiązanie legislacyjne. GIODO/RCL 

Rozbieżność z RCL. 

Uwaga została wyjaśniona z GIODO, który zaakceptował 

wyjaśnienia w tym względzie oraz wersję projektu, która jest 

kierowana na KRM. 

 

MSW stoi na stanowisku, że przyjęte rozwiązanie jest zgodne z 

przyjętymi w rozdziale 2a UPORD rozwiązaniami legislacyjnymi. 

Art. 80c UPORD reguluje katalog podmiotów uprawnionych do 

uzyskania danych z CEP oraz przesłanki, po spełnieniu których, 

poszczególne podmioty mogą otrzymać dane lub informacje 

zgromadzone w CEP (tryby udostępniania danych).Zakres danych 

lub informacji udostępnianych w tych trybach jest regulowany 

rozporządzeniem w sprawie centralnej ewidencji pojazdów, które 

zgodnie z delegacją ustawową, ma określać „rodzaj danych lub 

informacji zgromadzonych w CEP, które mogą być udostępnione 

poszczególnym podmiotom (...)”. 

Specyfika trybu potwierdzenia/zaprzeczenia wynika z jego założeń 

– usługa potwierdzenia danych musi wymagać od osoby 

zainteresowanej wskazana wszystkich, określonych ustawą 

danych, w tym podstawowych danych osobowych, które zostaną 

porównane z danymi zgromadzonymi w CEP, by w efekcie 

zainteresowany otrzymał potwierdzenie lub zaprzeczenie 

zgodności tych danych z danymi zgromadzonymi w CEP 

(zgodne/niezgodne).  

W żadnym natomiast inny trybie przewidzianym w art. 80c nie 

reguluje się na poziomie ustawowym zakresu informacji, jakie 

wnioskodawca musi wskazać w zapytaniu o udostępnienie danych. 

Kwestie te zostały uregulowane w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 80c ust. 8 UPORD. Rozporządzenie określa wzór 

wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP. Z wzoru 

bezsprzecznie wynika, jaki jest wymagany „zakres informacji w 

zapytaniu skierowanym do CEP”.  

Skoro więc, w zakresie zapytań papierowych zakres informacji 

wskazywanych w zapytaniach do CEP został uregulowany 

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80c ust. 8 UPORD, 

brak jest uzasadnienia do przyjęcia odmiennego sposobu 

rozwiązania tej kwestii w przypadku zadawania zapytań do CEP w 



trybie przewidzianym niniejszym projektem ustawy, w 

szczególności, że nie obejmuje on swoim zakresem udostępniania 

danych umożliwiających identyfikację właścicieli pojazdów, lub 

posiadaczy, o których mowa w art. 73 ust. 5 UPORD – tu zatem 

także przyjęto, że zakres informacji zawartych w  zapytaniu 

kierowanym do CEP określi rozporządzenie - wydane na 

podstawie art. 80e ust. 1 UPORD. 

Podtrzymano uwagę dotyczącą zasadności wskazania w przepisach 

ustawowych (a nie jak przewiduje projektodawca w rozporządzeniu) katalogu 

danych udostępnianych w ramach projektowanej e-usługi. Stanowisko RCL w 

tym zakresie – jak wynika z tabeli rozbieżności – zostało także podzielone 

przez GIODO, co biorąc pod uwagę zakres zadań tego organu, powinno 

skłonić do dodatkowej analizy tego problemu. RCL 

Uwzględnienie uwagi dotyczącej wskazania w przepisach rangi 

ustawowej katalogu danych udostępnianych w ramach 

projektowanej e-usługi stanowiłoby nieuzasadniony wyjątek od 

przyjętej w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w części dotyczącej 

centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, 

zasady, zgodnie z którą ustawa określa katalog wszystkich danych 

i informacji gromadzonych w ww. ewidencjach (art. 80b i art. 

100b ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz katalog podmiotów 

uprawnionych do uzyskania danych i informacji z ww. ewidencji i 

przesłanki, po spełnieniu których poszczególne podmioty mogą 

otrzymać dane lub informacje zgromadzone w ww. ewidencjach 

(art. 80c i art. 100c ustawy Prawo o ruchu drogowym), natomiast 

rozporządzenie określa zakres danych lub informacji 

udostępnianych poszczególnym podmiotom w poszczególnych  

przypadkach (art. 80e ust. 1 zd. 1 pkt 3 w zw. z zd. 2 tiret trzecie i 

art. 100e ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym). 

Jednocześnie wskazać należy, że uwaga GIODO została zgłoszona 

w związku z zaproponowanym przez projektodawcę pierwotnym 

brzmieniem art. 80c ust. 3e (cyt. Dane lub informacje 

zgromadzone w ewidencji udostępnia się w ogólnodostępnych 

sieciach teleinformatycznych, z wyłączeniem danych o właścicielu 

lub posiadaczu pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, po podaniu 

określonych danych identyfikujących pojazd), z którego wynikało, 

że we wskazanym trybie będą udostępniane dane osobowe 

właścicieli wszystkich pojazdów, z wyłączeniem jedynie 

pojazdów wymienionych w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. 

Ponieważ powyższe nie było intencją projektodawcy, w toku 

uzgodnień międzyresortowych, brzmienie zaproponowanego art. 

80c ust. 3e zmieniono w ten sposób, aby bezsprzecznie wynikało 

z niego, że w proponowanym trybie nie będą udostępniane żadne 

dane osobowe właścicieli lub posiadaczy pojazdów (cyt. Dane lub 

informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci 

elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, 

z wyłączeniem danych o właścicielu pojazdu lub o posiadaczu, o 



którym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu określonych danych 

identyfikujących pojazd). Po wyjaśnieni tej kwestii GIODO 

zaakceptował rozwiązania prawne zawarte w projekcie ustawy o 

zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym – wersja projektu 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. (w załączeniu pismo GIODO). 

2.  Art. 1 pkt 5 

 

Zmiany przewidziane w tej jednostce redakcyjnej dotyczące jedynie art. 80e 

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym muszą być rozszerzone o 

zmianę całego przepisu upoważniającego zawartego w art. 80e ust. 1 tej 

ustawy tak, aby zlikwidować niekonstytucyjność tego przepisu sprowadzającą 

się do braku wytycznych oraz precyzyjnego wskazania zakresu 

przedmiotowego aktu wykonawczego, który ma być wydany na tej podstawie. 

RCL 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji „Rozporządzenia są 

wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie 

szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 

wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do 

wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do 

uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.” 

W ocenie tutejszego Departamentu art. 80e ust. 1 ustawy Prawo o 

ruchu drogowym (zarówno przepis obecnie obowiązujący, jak i w 

wersji uwzględniającej projektowane zmiany) spełnia 

konstytucyjne wymogi stawiane delegacjom ustawowym. Zdanie 1 

art. 80e ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zawiera bowiem 

wskazanie organu właściwego do wydania rozporządzenia oraz 

zakres spraw przekazanych do uregulowania, zaś zdanie 2 art. 80e 

ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi wytyczne 

dotyczące treści rozporządzenia. 
3.  Art. 2 Ratio legis przepisu zawartego w art. 2 projektu należy ponownie 

przeanalizować i bardziej szczegółowo uzasadnić, bowiem ma on – w 

obecnym brzmieniu – utrzymać w mocy rozporządzenie, które de facto będzie 

jednym z instrumentów (wydaje się, ze od strony praktycznej - 

najistotniejszym) służących do realizacji założonego przez Projektodawcę 

celu, tj. stworzenia możliwości przyszłego rozwoju e-usług dla obywateli i 

przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną polegających na szerszym 

udostępnianiu danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji 

pojazdów. Wydaje się, że wobec tak nakreślonego celu projektowanej 

regulacji przepis zawarty w art. 2, w takim brzmieniu, zasługuje na usunięcie. 

RCL 

Proponuje się pozostawienie przedmiotowego przepisu, w celu 

zagwarantowania ciągłości obowiązywania przepisów 

odnoszących się do centralnej ewidencji pojazdów. 

Zgodzić się należy ze stanowiskiem RCL, że rozporządzenie, o 

którym mowa w art. 2 projektu ustawy, będzie instrumentem 

służącym do realizacji założonego przez projektodawcę celu, 

tj. uruchomienia e-usług. Rozporządzenie to jednak oprócz 

regulacji umożliwiających uruchomienie e-usług, będzie zawierało 

wszystkie istotne, z punktu widzenia funkcjonowania centralnej 

ewidencji pojazdów, regulacje prawne (w tym te, obowiązujące 

aktualnie).  

Projektowana ustawa zakłada zmianę treści delegacji ustawowej 

do wydania rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji 

pojazdów, co w świetle § 32 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, 

oznacza utratę mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia w 

sprawie centralnej ewidencji pojazdów z dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy, czyli w terminie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia. 

Pomimo celu, jaki założył projektodawca ustawy, oraz podjęcia 

prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem w sprawie 

centralnej ewidencji pojazdów, zgodnie z § 13 Zasad techniki 

prawodawczej, niezbędnym jest zapewnienie ciągłości 



obowiązywania rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji 

pojazdów, ponieważ przeważający zakres materii regulowanej tym 

rozporządzeniem dotyczy funkcjonowania centralnej ewidencji 

pojazdów. O ile bowiem dopuszczalnym byłoby przesunięcie 

terminu uruchomienia konkretnej e-usługi, w związku 

z późniejszym terminem wejścia w życie rozporządzenia, o tyle 

wykonywanie zadań związanych z centralną ewidencją pojazdów 

bez obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia wydaje się 

być niedopuszczalnym. 

 

 

 

 

 


