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Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w spra-
wie post´powania z kierowcami naruszajàcymi prze-
pisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998 oraz
z 2003 r. Nr 35, poz. 311) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonu-
je si´, je˝eli naruszenie zosta∏o stwierdzo-
ne prawomocnym wyrokiem sàdu, man-
datem karnym albo orzeczeniem dyscypli-
narnym w sprawie o naruszenie rozpatry-
wane w post´powaniu dyscyplinarnym.

2. Przed wydaniem rozstrzygni´cia, o którym
mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza
si´, niezw∏ocznie po ujawnieniu narusze-
nia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy
zawiera informacj´ o liczbie punktów, któ-
re zostanà ostatecznie przypisane w przy-
padku potwierdzenia naruszenia tym roz-
strzygni´ciem.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio wo-
bec osoby podlegajàcej ewidencji, która
w chwili dopuszczenia si´ naruszenia nie
ukoƒczy∏a 17 lat, je˝eli czyn podlega po-
st´powaniu przed sàdem rodzinnym.

4. Wpis tymczasowy staje si´ wpisem osta-
tecznym po stwierdzeniu naruszenia roz-
strzygni´ciem, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ wydajàcy prawomocne rozstrzyg-
ni´cie, o którym mowa w ust. 1, z wy∏àcze-
niem mandatu karnego, niezw∏ocznie

przekazuje informacj´ do jednostki Policji,
która skierowa∏a spraw´ do rozpatrzenia
przez ten organ. Informacj´ sporzàdza si´
na formularzu, którego wzór okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. Sàd mo˝e
przekazaç informacj´ w formie odpisu wy-
roku.

6. Je˝eli spraw´ do rozpatrzenia skierowa∏
podmiot inny ni˝ Policja, informacj´ lub
odpis wyroku, o których mowa w ust. 5,
przekazuje si´ niezw∏ocznie do komendan-
ta powiatowego lub miejskiego albo Ko-
mendanta Sto∏ecznego Policji, w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce pope∏nienia na-
ruszenia.

7. Policjant, który zastosowa∏ post´powanie
mandatowe lub prowadzi post´powanie
w sprawie o naruszenie, niezw∏ocznie spo-
rzàdza informacj´ o na∏o˝eniu mandatu
lub prowadzeniu tych czynnoÊci na formu-
larzu, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia. 

8. Wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub
pracownik jednostki Policji w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce pope∏nienia narusze-
nia, a je˝eli nie mo˝na ustaliç tego miejsca
— jednostki w∏aÊciwej ze wzgl´du na miej-
sce ujawnienia naruszenia. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje si´, je˝eli w ra-
mach pomocy prawnej przekazano spra-
w´ do innej jednostki Policji, w której, po
przeprowadzeniu czynnoÊci wyjaÊniajà-
cych, na sprawc´ naruszenia na∏o˝ono
prawomocny mandat karny. W takim przy-
padku wpisu do ewidencji dokonuje poli-
cjant lub pracownik tej jednostki. 

10. Podmioty inne ni˝ Policja przekazujà infor-
macj´ o na∏o˝eniu mandatu karnego lub
prowadzeniu post´powania w sprawie
o naruszenie do komendanta powiatowe-
go lub miejskiego albo Komendanta Sto-
∏ecznego Policji, w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce pope∏nienia naruszenia. Prze-
pis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.

11. Informacje, o których mowa w ust. 5, 6
i 10, mogà byç przekazane na informatycz-
nym noÊniku danych lub w drodze tele-
transmisji danych.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzàcy ewidencj´ usuwa z ewi-
dencji wpis tymczasowy, o którym mowa
w § 4 ust. 2, je˝eli zachodzi okolicznoÊç okreÊ-
lona w art. 130 ust. 2 ustawy albo je˝eli w po-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lipca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie post´powania z kierowcami naruszajàcymi przepisy
ruchu drogowego

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.
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st´powaniu w sprawie o naruszenie, prowa-
dzonym przez w∏aÊciwy organ:

1) zastosowano art. 41 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. z 2007 r.
Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141,
poz. 888);

2) osoba, której dotyczy wpis, zosta∏a uniewin-
niona od zarzutu pope∏nienia naruszenia
prawomocnym orzeczeniem sàdu lub sàdu
dyscyplinarnego;

3) stwierdzono, ˝e:

a) czynu nie pope∏niono albo brak jest da-
nych dostatecznie uzasadniajàcych po-
dejrzenie jego pope∏nienia,

b) czyn nie zawiera znamion czynu zabro-
nionego,

c) nastàpi∏o przedawnienie karalnoÊci,

d) osoba, której dotyczy∏ wpis, zmar∏a.”;

3) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) marsza∏kom województwa — w stosunku
do osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych
uprawnienia egzaminatora;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela
w∏aÊciwy miejscowo organ Policji.”;

4) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia cz´Êç G „U˝y-
wanie Êwiate∏ zewn´trznych” otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. (poz. 987)

G U˝ywanie Êwiate∏ zewn´trznych

1 2 3 4 5

Niestosowanie si´ podczas jazdy do obowiàzku
u˝ywania wymaganych przepisami Êwiate∏:

art. 88 k.w.

01 — od zmierzchu do Êwitu art. 51 ust. 1
lub ust. 6 p.r.d. 4

02 — w warunkach zmniejszonej przejrzystoÊci
powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1
lit. a lub pkt 2 lit. a
p.r.d.

2

03 — w okresie od Êwitu do zmierzchu art. 51 ust. 1
lub ust. 6 p.r.d. 2

04 — w tunelu, niezale˝nie od pory doby art. 51 ust. 1
lub ust. 6 p.r.d. 4

Naruszenie warunków dopuszczalnoÊci
u˝ywania Êwiate∏ przeciwmg∏owych:

art. 97 k.w.06 — przednich art. 51 ust. 5 p.r.d. 2

07 — tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2

08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego
przepisami oÊwietlenia art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
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