
 

Zestawienie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (uzgodnienia międzyresortowe) 

Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi Stanowisko do uwag 

1.  Ogólne W związku z tym, iż wejście w życie projektowanej regulacji „spowoduje 

konieczność zbudowania teleinformatycznego kanału udostępniania danych”, 

wyjaśnienia wymaga jaki jest realny termin „gotowości technicznej” do 

uruchomienia dostępności danych o ogólnodostępnych sieciach 

teleinformatycznych (poprzedzonej testami poprawnej funkcjonalności 

„systemu”). KPRM 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Projektu CEPiK 2.0 

usługa powinna być gotowa do uruchomienia w I kwartale 2014.  

 

 

 W art. 80c w ust. 1 UPORD dodać ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

W związku z cykliczną potrzebą opracowywania dokumentu „Rynek maszyn 

rolniczych w Polsce” oraz bieżącym monitorowaniem wyposażenia stanu 

ilościowego i technicznego gospodarstw rolnych m.in. w ciągniki rolnicze i 

przyczepy rolnicze, niezbędne jest wskazanie w projekcie ustawy ministra 

właściwego do spraw rolnictwa jako organu, który nieodpłatnie będzie 

pozyskiwał dane z CEP, w celu realizacji zadań statutowych.  MRiRW  

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektu ustawy. 

Przedmiotem projektu ustawy są przepisy mające na celu 

umożliwienie uruchomienia e-usługi polegającej na udostępnianiu 

zainteresowanym osobom informacji o pojazdach w 

ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.  

Wyjątkowo zamieszczono w projekcie ustawy zapisy, które będą 

umożliwiały BOR dostęp do danych zgromadzonych w CEP i 

CEK, tylko z tego względu, że uzgodnienia oraz analiza prawna 

zasadności rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do 

nieodpłatnego pozyskiwania danych z wyżej wymienionych 

ewidencji, została dokonana na etapie sprzed prac legislacyjnych 

nad przedmiotowym projektem ustawy. Zatem nie zachodziło 

ryzyko opóźnień w pracach legislacyjnych z tym związanych. 

W związku z powyższym proponuje się nieuwzględnienie uwagi w 

toku prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem ustawy 

jako przekraczającej przedmiot projektu ustawy, pozostawiając 

kwestię rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do 

dostępu do CEP do rozstrzygnięcia, w pierwszej kolejności, poza 

procesem legislacyjnym. 

Jednocześnie wskazać należy, iż w toku prac związanych z 

realizacją Projektu CEPiK 2.0. będą weryfikowane dotychczasowe 

przepisy regulujące funkcjonowanie CEP, i ewentualne zmiany w 

tym zakresie, w tym rozszerzenie katalogu podmiotów 

uprawnionych do dostępu do CEP,  zostaną przewidziane w 

odrębnym projekcie ustawy.  

Propozycja wprowadzenia dodatkowych uregulowań prawnych dotyczących 

stacji kontroli pojazdów, mających na celu usprawnienie systemu badań 

technicznych oraz poprawienia ich jakości oraz poprawę pewności obrotu 

pojazdami i bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektu ustawy. 

Przedmiotem projektu ustawy są przepisy mające na celu 



1. rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w CEP w zakresie badań 

technicznych pojazdów, stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów, 

2. rozszerzenie o SKP katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do CEP.  

PI SKP 

umożliwienie uruchomienia e-usługi polegającej na udostępnianiu 

zainteresowanym osobom informacji o pojazdach 

w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.  

Wyjątkowo zamieszczono w projekcie ustawy zapisy, które będą 

umożliwiały BOR dostęp do danych zgromadzonych w CEP i 

CEK, tylko z tego względu, że uzgodnienia oraz analiza prawna 

zasadności rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do 

nieodpłatnego pozyskiwania danych z wyżej wymienionych 

ewidencji, została dokonana na etapie sprzed prac legislacyjnych 

nad przedmiotowym projektem i nie zachodziło ryzyko opóźnień z 

tym związanych. 

W związku z powyższym proponuje się nieuwzględnienie uwagi w 

toku prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem ustawy 

jako przekraczającej przedmiot projektu ustawy, pozostawiając 

kwestię zmian funkcjonowania CEP w zakresie współpracy ze 

stacjami kontroli pojazdów, do rozstrzygnięcia, w pierwszej 

kolejności, poza procesem legislacyjnym. 

Ponadto wskazać należy, że zaproponowane przez Izbę 

rozwiązania wymagałyby istotnych zmian w obecnie 

funkcjonującym systemie informatycznym, w którym prowadzona 

jest CEP, co w kontekście realizacji Projektu CEPiK 2.0., jest 

nieuzasadnione. 

Jednocześnie wskazać należy, iż w toku prac związanych z 

realizacją Projektu CEPiK 2.0. będą weryfikowane dotychczasowe 

przepisy regulujące funkcjonowanie CEP, i ewentualne zmiany w 

tym zakresie, zostaną przewidziane w odrębnym projekcie ustawy. 

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego 

pozyskiwania danych z CEP o zakłady ubezpieczeń. PIU 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektu ustawy, 

jak również obowiązującej ustawy Prawo o ruchu drogowym 

(UPORD), w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów. 

Zgodnie z art. 80c ust. 1 pkt 9 UPORD w zw. z art. 105 ust. 1 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK 

określone przepisami prawa dane o pojazdach są udostępniane, 

nieodpłatnie, z CEP Ubezpieczeniowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu (UFG), do realizacji jego zadań ustawowych. 

Jednym z ustawowych zadań UFG jest pełnienie funkcji ośrodka 

informacji dla zakładów ubezpieczeń, który m.in. prowadzi rejestr 

umów ubezpieczenia OC (...), w którym gromadzi się także 

określone dane o pojazdach (art. 102 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK).  

Zakłady ubezpieczeń mają więc zapewniony ustawowo, 

nieodpłatnie, dostęp do danych o pojazdach, zgromadzonych w 



CEP, poprzez nieodpłatny dostęp do rejestru prowadzonego przez 

UFG (art. 104 ust. 1 pkt 4, ust. 1b i ust. 7 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Miedzy innymi 

w tym celu UFG został ustanowiony ośrodkiem informacji.  

W świetle powyższego, jeżeli w ocenie zakładów ubezpieczeń, 

posiadany przez nich dostęp do określonego katalogu danych o 

pojazdach nie jest wystarczający, właściwym byłoby rozszerzenie 

katalogu danych, które podlegałyby udostępnieniu z CEP do UFG, 

a następnie, który podlegałby udostępnieniu z UFG - zakładom 

ubezpieczeń. 

Brak jest natomiast uzasadnienia do tego, aby obok przewidzianej 

obowiązującymi przepisami prawa ścieżki dostępu do danych o 

pojazdach przez zakłady ubezpieczeń (CEP-UFG-zakłady 

ubezpieczeń) tworzyć ścieżkę alternatywną (CEP-zakłady 

ubezpieczeń), tj. poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów 

uprawnionych do nieodpłatnego pozyskiwania danych z CEP, o 

którym mowa w art. 80c ust. 1 UPORD, o zakłady ubezpieczeń. 

W świetle powyższego zgłoszone przez PIU niedogodności winny 

zostać rozstrzygnięte na etapie prac nad zmianą ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, nie zaś ustawy 

Prawo o ruchu drogowym.  

Projekt ustawy należy sporządzić na wzorze formatowania projektów aktów 

normatywnych, zgodnym z opracowanym przez RCL. RCL 

Uwaga zasadna. 

Projekt ustawy należy uzupełnić o przepisy wdrażające do polskiego porządku 

prawnego przepisy Unii Europejskiej z  opracowaniem raportów na potrzeby 

emisji CO2. MŚ 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektu ustawy. 

Kwestie związane z rozszerzeniem funkcjonalności systemu 

teleinformatycznego, w którym prowadzona jest CEP, w związku 

z raportowaniem przez RP emisji CO2 zostały przewidziane do 

realizacji w ramach Projektu CEPiK 2.0. i zostaną uwzględnione 

w odrębnym projekcie ustawy. 

 

W dniu 3 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie w MŚ, w wyniku 

którego MŚ odstąpił od zgłoszonej uwagi. 

Proponuje się uzupełnienie projektu ustawy o zapisy odnoszące się do zadań 

wykonywanych przez Żandarmerię Wojskową, tj. rozszerzenie uprawnień o 

dawanie poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu, zwolnienie z obowiązku 

korzystania z pasów bezpieczeństwa, kontrolę ruchu drogowego. MON 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektu ustawy. 

 

Propozycja uzupełnienia katalogu gromadzonych w centralnej ewidencji 

pojazdów danych o pojazdach o „stan licznika pojazdu w km” oraz o 

„informację nt. zajęcia pojazdu” Związek Dealerów Samochodów 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektu ustawy. 

Ponadto wskazać należy, że zaproponowane przez Związek 

rozwiązania wymagałyby istotnych zmian w obecnie 



funkcjonującym systemie informatycznym, w którym prowadzona 

jest CEP, oraz w systemach, którymi dysponują starostowie i 

stacje kontroli pojazdu, co w kontekście realizacji Projektu CEPiK 

2.0., jest nieuzasadnione. 

Jednocześnie wskazać należy, iż w toku prac związanych z 

realizacją Projektu CEPiK 2.0. będą weryfikowane dotychczasowe 

przepisy regulujące funkcjonowanie CEP, i ewentualne zmiany w 

tym zakresie, zostaną przewidziane w odrębnym projekcie ustawy. 

2.  Art. 1 pkt 2 Zgodnie z art. 1 pkt 2 projektu „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”. 

Zatem z brzmienia proponowanego przepisu wynika, iż wszystkie dane – w 

tym dane o właścicielu lub posiadaczu pojazdu – zgromadzone w CEP będą 

dostępne w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Jedynym 

wyjątkiem ma być brak dostępności tą drogą do danych o właścicielu lub 

posiadaczu pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. 

Należy wskazać, iż podstawowym celem przedmiotowego projektu jest 

wprowadzenie nowej/bezpłatnej e-usługi dla obywateli, która umożliwi 

sprawdzenie danych o pojeździe wszystkim zainteresowanym podmiotom, np. 

podczas zakupu samochodu. Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w „Wykazie 

prac legislacyjnych Rządu” oraz w „Uzasadnieniu projektu” – proponowane 

przepisy powinny dotyczyć dostępu do danych o pojeździe z zachowaniem 

ochrony danych osobowych właściciela lub posiadacza pojazdu.  

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się przeanalizować celowość 

doprecyzowania ww. przepisu tak, aby jednoznacznie  niego wynikało, iż dane 

o właścicielu lub posiadaczu pojazdu (tzw. dane osobowe) nie będą 

udostępnianie za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. 

KPRM/MSZ 

Uwaga zasadna. 

 

Proponuje się następujące brzmienie „Dane lub informacje 

zgromadzone w ewidencji udostępnia się w ogólnodostępnych 

sieciach teleinformatycznych, z wyłączeniem danych o 

właścicielu pojazdu lub o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 

ust. 5, po podaniu określonych danych identyfikujących pojazd”. 

 

Powyższa propozycja jest zgodna z zapisami ustawy Prawo o 

ruchu drogowym, które w art. 80a ust. 2 ogólnie wskazują, że w 

centralnej ewidencji pojazdów gromadzi się dane i informacje o 

pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub 

niektórych posiadaczach, zaś w art. 80b ust. 1 pkt 5  precyzują, że 

są to „dane o właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym 

mowa w art. 73 ust. 5 ”. 

Proponuję zwrot „w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych” zastąpić 

zwrotem „w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego”. 

MAiC 

Uwaga uwzględniona. 

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 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem GIODO, że 

projektodawca zastosował odmiennie od dotychczas stosowanego 

w UPORD rozwiązania legislacyjnego. Wręcz przeciwnie, 

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 



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

dotychczas stosowanego w UPORD, rozwiązanie legislacyjne. GIODO/RCL 

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 (...)”. 

Powołany zaś przez GIODO przykład tj. tryb 

potwierdzania/zaprzeczania zgodności danych, regulowany w art. 

80c ust. 3a-3c UPORD, jest wyjątkiem od powyższego, więc nie 

powinien stanowić argumentu uzasadniającego twierdzenie, że 

projektodawca zastosował odmienne rozwiązanie legislacyjne, 

wymagające  uzasadnienia.  

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. 

 

W wyniku spotkania roboczego GIODO wycofało uwagę do 

projektu ustawy. W dniu 13 stycznia 2014 r. planowane jest 



spotkanie uzgadniające stanowisko z RCL. Wynik spotkania 

zostanie opisany w tabeli i niezwłocznie przesłany do KRMC. 

3.  Art. 1 pkt 2 W doktrynie określenie „pisemny wniosek” rozumiane jest często jako 

wniosek wyłącznie w postaci papierowej. W związku z powyższym proponuję 

usunąć wyraz „pisemny” celem uniknięcia wątpliwości co do możliwości 

złożenia przedmiotowego wniosku również w postaci elektronicznej albo 

przeredagować ww. przepis w sposób niebudzący wątpliwości, że wniosek 

może być złożony w postaci papierowej albo elektronicznie. MAiC  

Uwaga nieuwzględniona.  

 

Intencją zmian jest jedynie dodanie do obecnie obowiązującego 

brzmienia art. 80c ust. 7 UPORD drugiego wyjątku od zasady 

regulowanej tym przepisem. Drugi zaś wyjątek przewiduje 

niniejszy projekt ustawy. 

4.   Uzasadnienie Proponuje się uzupełnić „Uzasadnienie” o wskazanie danych i informacji o 

pojeździe zawartych w CEP, które będą dostępne drogą on-line i bezpłatnie, 

dla obywateli i przedsiębiorców po wejściu w życie projektowanej regulacji. 

KPRM 

Uwaga uwzględniona. 

Dodatkowo proponuje się uzupełnienie „Uzasadnienia” o wskazanie z 

realizacją jakich zadań ustawowych Biura Ochrony Rządu wiąże się 

konieczność przyznania szefowi BOR prawa do nieodpłatnego pozyskiwania 

danych z CEP i CEK. KPRM/RCL 

Uwaga uwzględniona. 

Zasadnym wydaje się wskazanie, że przykładem ogólnodostępnej sieci 

teleinformatycznej, w której dane lub informacje z CEP mogłyby zostać 

udostępnione nieodpłatnie jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej. 

W związku z powyższym proponuję wpisanie takiej informacji do 

uzasadnienia do projektu ustawy, co z całą pewnością będzie stanowiło 

doskonałe uzasadnienie dla praktycznego zastosowania zaproponowanych 

zmian. Jednocześnie w celu doprecyzowania szczegółów udostępniania 

danych lub informacji, o których mowa w projektowanym art. 80c ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, w CRIP proponuję spotkanie robocze we 

wskazanym przez Pana Ministra terminie. MAiC 

Uwaga nieuwzględniona. 

  

W ocenie projektodawcy wskazywanie  w uzasadnieniu do 

projektu ustawy, że przykładem ogólnodostępnej sieci 

teleinformatycznej, w  której dane lub informacje zgromadzone w 

CEP mogłyby zostać udostępnione nieodpłatnie jest CRIP, jest 

przedwczesne.  

Powyższe wynika z tego, że CRIP jest dopiero na etapie tworzenia 

i z braku wydanego rozporządzenia, o którym mowa 9b ust. 4 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, trudno jest przesądzić 

o docelowym jego kształcie. 

Wskazać wyraźnie należy, że proponowane niniejszym projektem 

przepisy, mają na celu umożliwić udostępnienie konkretnych 

danych o pojeździe na jednostkowe zapytanie podmiotu 

zainteresowanego, po wskazaniu przez ten podmiot konkretnych 

danych identyfikujących ten pojazd. W opisanym trybie nie będą 

udostępniane informacje publiczne (w rozumieniu art. 1 ustawy o 

dostępie do informacji publicznych), tylko informacje 

charakteryzujące konkretne pojazdy. 

Powyższe nie ma więc związku z tworzoną przez MAiC CRIP, w 

której zasadnym byłoby przykładowo zamieszczanie informacji o 

samej centralnej ewidencji pojazdów, jako jednej z ewidencji 

prowadzonych przez organy administracji publicznej (zgodnie z 

art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznych – 

czyli informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i 

archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w 



nich zawartych). 

Aktualizacji wymaga informacja nt. zamieszczenia projektu na stronie BIP. 

RCL 

Uwaga uwzględniona. 

5.  Ocena Skutków 

Regulacji 

Przedstawienie źródeł finansowania projektowanej e-usługi. KPRM Uwaga uwzględniona. 

Podanie w pkt. 4 OSR informacji, że dane zawarte w CEP będą udostępniane 

nieodpłatnie pojedynczym osobom zainteresowanym zakupem pojazdu. 

KPRM 

Uwaga uwzględniona. 

Do projektu ustawy należy dołączyć opinię KPRM do OSR. RCL Uwaga uwzględniona. 

 

 

 

 


