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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojaz-
dów, zwanej dalej „ewidencjà”,

2) warunki i sposób wspó∏dzia∏ania podmiotów, które
przekazujà dane lub informacje do ewidencji,

3) rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewi-
dencji, które mogà byç udost´pnione podmiotom,
o których mowa w art. 80c ust. 1 i ust. 3—5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym, zwanej dalej „ustawà”,

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie danych lub infor-
macji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki
i sposób ich wnoszenia.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o teletran-
smisji danych i informacji, nale˝y przez to rozumieç
przekazywanie i wymian´ danych i informacji, o któ-
rych mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w formie doku-
mentu elektronicznego poprzez sieç komputerowà.

§ 2. 1. Ewidencja prowadzona w systemie teleinfor-
matycznym stanowi uporzàdkowany i ca∏oÊciowy uk∏ad,
który obejmuje:

1) baz´ centralnà, w której gromadzi si´ dane i infor-
macje okreÊlone w ustawie,

2) kopie bezpieczeƒstwa bazy centralnej, stanowiàce
kopie awaryjne,

3) urzàdzenia komputerowe s∏u˝àce do udost´pniania
i teletransmisji danych w formie elektronicznej.

2. W ewidencji wykorzystuje si´:

1) katalog marek i typów pojazdów oraz klasyfikacj´
rodzajów i podrodzajów pojazdów,

2) klasyfikacje G∏ównego Urz´du Statystycznego uj´-
te w rejestrach TERYT i REGON, okreÊlone w prze-
pisach odr´bnych.

§ 3. Urzàdzenia i system informatyczny s∏u˝àcy do
prowadzenia ewidencji, dla bezpieczeƒstwa danych
i informacji zawartych w bazie danych, powinny spe∏-
niaç warunki okreÊlone w przepisach w sprawie wa-
runków technicznych i organizacyjnych, jakim powin-
ny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne
s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych.

§ 4. 1. Dane i informacje, o których mowa w
art. 80b ust. 1 pkt 1—5 i pkt 6 lit. a) i c) ustawy, przeka-
zujà do ewidencji poprzez teletransmisj´ organy w∏a-
Êciwe w sprawach rejestracji pojazdów, zwane dalej
„organami rejestrujàcymi”, niezw∏ocznie po dokona-
niu odpowiednio rejestracji pojazdu, zmiany danych
w dowodzie rejestracyjnym albo uzyskaniu informacji
o utracie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyj-
nych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych lub
karty pojazdu, a tak˝e ich odnalezieniu.

2. Dane o terminie badania technicznego lub infor-
macje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo po-
zwolenia czasowego wskutek badania technicznego
przekazujà do ewidencji stacje kontroli pojazdów za
poÊrednictwem organu rejestrujàcego sprawujàcego
nad nià nadzór, niezw∏ocznie po dokonaniu badania
technicznego, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od
jego wykonania.

3. Informacje o kradzie˝y pojazdu przekazuje w∏a-
Êciwa jednostka organizacyjna Policji do ewidencji
poprzez teletransmisj´ za poÊrednictwem jednostki
organizacyjnej Komendy G∏ównej Policji w∏aÊciwej
do spraw informatyki niezw∏ocznie, nie póêniej jed-
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nak ni˝ w ciàgu 3 godzin po zawiadomieniu o zdarze-
niu.

4. Informacje o odnalezieniu pojazdu, zatrzyma-
niu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czaso-
wego przekazuje w∏aÊciwa jednostka organizacyjna
Policji do ewidencji poprzez teletransmisj´ za po-
Êrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy
G∏ównej Policji w∏aÊciwej do spraw informatyki nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 12 godzin
od ich uzyskania.

5. Informacje o zatrzymaniu przez funkcjonariusza
˚andarmerii Wojskowej dowodu rejestracyjnego albo
pozwolenia czasowego przekazuje Komenda G∏ówna
˚andarmerii Wojskowej do ewidencji poprzez teletran-
smisj´ niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
24 godzin od ich uzyskania.

6. Informacje o zawartej umowie obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
pojazdu zak∏ady ubezpieczeƒ przekazujà do ewidencji
poprzez teletransmisj´ niezw∏ocznie, nie póêniej jed-
nak ni˝ w terminie 7 dni od dnia zawarcia bàdê rozwià-
zania umowy.

§ 5. 1. Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Gra-
nicznej, Urz´dowi Ochrony Paƒstwa, Wojskowym
S∏u˝bom Informacyjnym, sàdom i prokuraturze udo-
st´pnia si´ dane lub informacje, o których mowa
w art. 80b ust. 1 ustawy.

2. Organom inspekcji celnej, Ubezpieczeniowemu
Funduszowi Gwarancyjnemu i starostom udost´pnia
si´ dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1
ustawy, z wyjàtkiem danych lub informacji o pojaz-
dach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. W∏aÊcicielowi lub posiadaczowi pojazdu powie-
rzonego przez zagranicznà osob´ fizycznà lub prawnà
udost´pnia si´ dane lub informacje, o których mowa
w art. 80b ust. 1 pkt 1—5 i pkt 7 ustawy.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 4
ustawy, mogà byç udost´pnione nast´pujàce dane i in-
formacje:

1) dane o pojeêdzie,

2) seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwo-
lenia czasowego oraz data ich wydania,

3) seria i numer karty pojazdu, je˝eli zosta∏a wydana,

4) nazwa organu, który dokona∏ rejestracji pojazdu,

5) dane o w∏aÊcicielu oraz posiadaczu pojazdu powie-
rzonego przez zagranicznà osob´ fizycznà lub
prawnà.

5. Do celów komercyjnych, statystycznych lub ba-
dawczych mogà byç udost´pnione nast´pujàce dane
i informacje:

1) dane o pojeêdzie obejmujàce:
a) mark´, typ i model,

b) rodzaj,
c) rok produkcji,
d) dat´ pierwszej rejestracji,
e) termin badania technicznego,

2) nazwa organu, który dokona∏ rejestracji pojazdu,

3) dane o w∏aÊcicielu oraz posiadaczu pojazdu powie-
rzonego przez zagranicznà osob´ fizycznà lub
prawnà, obejmujàce:
a) identyfikator jednostki podzia∏u terytorialnego

i nazw´ miejscowoÊci z rejestru TERYT prowa-
dzonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego,

b) numer identyfikacyjny REGON,

4) informacje o:
a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia)

lub numeru silnika,
b) kradzie˝y pojazdu oraz jego odnalezieniu,
c) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestra-

cyjnych, pozwolenia czasowego i tablic oraz kar-
ty pojazdu, a tak˝e ich odnalezieniu,

d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo po-
zwolenia czasowego,

5) informacje o zawartej umowie obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posia-
dacza pojazdu, z wy∏àczeniem:
a) imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczo-

nego i jego adresu zamieszkania (siedziby),
b) nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzajà-

cego zawarcie umowy.

§ 6. 1. Op∏at´ za udost´pnianie jednostkowych da-
nych lub informacji z ewidencji ustala si´ w wysokoÊci
4% kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pra-
cowników, okreÊlonego w przepisach odr´bnych.

2. Op∏at´ za udost´pnianie danych lub informacji
dla celów komercyjnych, statystycznych lub badaw-
czych oblicza si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

O = K x (A + B) + M
gdzie:
O — ∏àczna kwota op∏aty za udost´pnienie danych

i informacji dla celów komercyjnych, statystycz-
nych lub badawczych,

K — wspó∏czynnik wynoszàcy:
a) 1,0 — dla celów badawczych lub statystycz-

nych,
b) 1,5 — dla celów komercyjnych,

A — op∏ata za prace informatyczne,

gdzie A = 0,5H1 x Z + 0,5H2 x Z + 0,75H3 x Z + 10H4 x Z +
+ H5 x Z

B — op∏ata za prace eksploatacyjne,

gdzie B = 1,5H6 x 10Z + H7 x 10Z + 1,5H8 x 10Z + 0,6H9 x
x 10Z + 0,5H10 x 10Z
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M — koszt materia∏ów eksploatacyjnych doliczany
w przypadku, gdy przekroczy 5% wartoÊci us∏u-
gi,

a poszczególne symbole oznaczajà:
H — iloÊç godzin przeznaczonych na realizacj´ zada-

nia:
H1 — czas trwania prac programowo-projekto-

wych,
H2 — czas opracowania dokumentacji progra-

mowej,
H3 — czas trwania prac analitycznych i projek-

towych,
H4 — czas opracowania nowego programu,
H5 — czas opracowania programu z gotowych

modu∏ów,
H6 — czas wyboru podzbioru z bazy danych,
H7 — czas przetwarzania wybranych danych,
H8 — czas wykonania tablicy statystycznej,
H9 — czas drukowania wykazów z wybranego

podzbioru zawierajàcego do 300 danych
jednostkowych,

H10 — drukowanie wykazów z wybranego pod-
zbioru zawierajàcego powy˝ej 300 da-
nych jednostkowych,

Z — op∏ata za udost´pnienie jednostkowych danych,
o których mowa w ust. 1.

3. Do wniosku o udost´pnienie danych lub infor-
macji zgromadzonych w ewidencji do∏àcza si´ dowód
dokonania op∏aty, o której mowa w ust. 1.

4. Op∏at´, o której mowa w ust. 2, wnosi si´ w ter-
minie 7 dni od dnia udost´pnienia danych lub informa-
cji, o których mowa w § 5 ust. 5.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki


