
 Druk nr 1513
 Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-220-08  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym wraz z projektami aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

 

U S T A W A 

z dnia 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80d: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a – 3c w brzmieniu: 

„3a. Organy i podmioty zobowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty 

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7: 

1) przekazania należnych kwot na rachunek Funduszu; 

2) sporządzenia i przesłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat 

ewidencyjnych. 

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, 

w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 

3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)), z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.”, 

b) w ust. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych 

opłat ewidencyjnych; 

6) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu 

oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych Funduszu.”, 
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c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których 

mowa w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954,  

z późn. zm.3)) – w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.”,  

d) w ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych 

i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu.”, 

e) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.”; 

       2) w art. 80e: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrami właściwymi do 

spraw administracji publicznej, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze 

rozporządzenia:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw  wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby 

Wywiadu Wojskowego, określi, w drodze zarządzenia, sposób wyodrębnienia w ewidencji 

zbioru danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3.”; 

3) w art. 100e w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrami właściwymi do 

spraw administracji publicznej, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze 

rozporządzenia:”; 

      4)  użyte w art. 80a w ust. 4, w art. 80c w ust. 4, 7 i 8, w art. 80d w ust. 2 i 7, w art. 100a 

w ust. 4 i w art. 100c w ust. 3 i 5 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Minister właściwy do 
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spraw administracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku 

wyrazami „Minister właściwy do spraw wewnętrznych”. 

Art. 2. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze 

rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatru-

dnienia i kwot wynagrodzeń pomiędzy częściami 17 – Administracja publiczna a 42 – 

Sprawy wewnętrzne, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających 

z ustawy budżetowej. 

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy, 

o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych 

na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 
i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, 
poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. 
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 i Nr 180, poz. 1109. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 187, poz. 1381 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794,  Nr 176, 
poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378.  
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w części dotyczącej przede 

wszystkim Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwanego dalej 

„Funduszem”. 

Przedmiotowe zmiany wprowadzane niniejszą nowelizacją dotyczą dwóch aspektów:  

1) przekazania spraw związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów 

i centralnej ewidencji kierowców do kompetencji ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. W  obowiązującym kształcie ustawy kwestie te należą do ministra 

kierującego działem administracji rządowej – administracja publiczna,  

2) wprowadzenia mechanizmów związanych z dochodzeniem należnych opłat 

ewidencyjnych – poprzez dodanie zapisów o stosowaniu odsetek od nieterminowo 

regulowanych i przekazywanych opłat ewidencyjnych. 

 

1. Zmiany kompetencyjne 

Jak wskazano powyżej, na mocy niniejszej nowelizacji, prowadzenie centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców będzie włączone do kompetencji ministra 

kierującego działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne. Zastosowanie takiego 

rozwiązania ma na celu uporządkowanie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w swoich kompetencjach upoważniony jest m.in. 

do prowadzenia innych ewidencji, np.: ludności czy paszportowej. Pozostawienie centralnej 

ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w gestii ministra kierującego działem  

– administracja publiczna stanowiło w tym zakresie wyjątek nieznajdujący merytorycznego 

uzasadnienia. Zmiany w powyższym zakresie dotyczą artykułów regulujących 

funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.  

2. Dochodzenie należnych opłat ewidencyjnych 

 Nowe regulacje dotyczą także art. 80d ustawy – dodanie ust. 3a – 3c. Celem 

dokonywanych zmian jest umożliwienie skutecznego egzekwowania, od zobowiązanych 

organów i podmiotów, obowiązku przekazywania na rachunek Funduszu pobranych lub 
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należnych opłat ewidencyjnych. Opłata ewidencyjna jest uiszczana w przypadkach 

określonych przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw szczególnych. 

Organy i podmioty, zobowiązane do pobrania ww. opłaty, powinny następnie odprowadzić ją 

na rachunek Funduszu. Z uwagi na fakt, że w niektórych przypadkach opłata nie jest 

przekazywana w ustalonym terminie, bądź nie jest odprowadzana w ogóle, niezbędne jest 

wprowadzenie mechanizmu, który będzie właściwie oddziaływał na zobowiązane podmioty.  

Należy zwrócić uwagę, że w dotychczas obowiązujących przepisach brak było odpowiednich 

regulacji określających te zagadnienia. 

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów dochodzenia zobowiązań o charakterze 

pieniężnym jest pobieranie odsetek od nieterminowo przekazanych lub uiszczanych wpłat. Do 

dochodzenia należności z tytułu opłat ewidencyjnych zostało zastosowane odesłanie do 

przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).  

 Należy przy tym wyjaśnić, że uchylanie się od obowiązku przekazywania lub 

uiszczania należnych opłat ewidencyjnych prowadzi do nieprawidłowego dysponowania, 

przez wspomniane podmioty, środkami będącymi przychodami Funduszu. Podkreślenia 

wymaga fakt, iż niniejsza nowelizacja nie wprowadza żadnego nowego obowiązku w zakresie 

samego dokonywania na rachunek Funduszu wpłat należnych opłat. Takie zobowiązanie 

istnieje już na gruncie obowiązującego prawa. Brak jest natomiast przepisów pozwalających 

na skuteczne egzekwowanie tego obowiązku. Nieterminowe przekazywanie należności 

z tytułu należnych opłat ewidencyjnych powoduje zmniejszenie przychodów Funduszu oraz 

nie pozwala na prawidłowe gospodarowanie jego środkami.  

 Celem wprowadzenia projektowanych zmian jest ponadto umożliwienie zaliczenia 

odsetek od nieterminowo przekazywanych i uiszczanych opłat ewidencyjnych do przychodów 

Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (art. 80d ust. 4 pkt 5 projektu 

ustawy). Przepis ten porządkuje regulacje dotyczące przychodów ww. Funduszu. 

 Dodatkowo powodem dokonania niniejszej nowelizacji jest włączenie do przychodów 

Funduszu odsetek, o których mowa w art. 80d ust. 4 pkt 6 projektu ustawy. Bez zmiany 

wskazanych przepisów, odsetki od środków Funduszu, gromadzonych na wyodrębnionym 

rachunku bankowym lub lokowanych w dozwolone instrumenty finansowe, nie mogą 

stanowić jego przychodu.  
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 Należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy gromadzenie środków finansowych Funduszu na 

bieżącym rachunku nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie, właściwe ich inwestowanie 

mogłoby przynosić większe korzyści finansowe. Brak uregulowań, co do wliczenia, 

uzyskanych w ten sposób odsetek, do przychodów Funduszu jest kwestią wymagającą 

uzupełnienia.  

 Pozostałe zmiany wprowadzane w art. 80d w ust. 7 i 8 są niezbędne ze względu na 

konieczność doprecyzowania delegacji ustawowej, będącej podstawą wydania rozporządzenia 

wykonawczego, przez uzupełnienie jej o określenie wzoru sprawozdania z pobranych 

i przekazanych opłat ewidencyjnych.  

Jak wskazano w pierwszej części uzasadnienia, przepisy art. 1 pkt 4 i art. 2 projektu, 

są konsekwencją zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowym, polegających na zastąpieniu 

odpowiednio sformułowań „Minister właściwy do spraw administracji publicznej” wyrazami 

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych”. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje 

 Wprowadzane regulacje będą oddziaływać na organy i podmioty, zobowiązane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz innych ustaw, do przekazywania na rachunek 

Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, należności z tytułu opłat 

ewidencyjnych. Dotyczy to obowiązków starostów, wojewodów, stacji kontroli pojazdów 

oraz zakładów ubezpieczeń z tytułu dokonania czynności, z którymi przepisy ustawowe wiążą 

obowiązek pobrania lub uiszczenia wskazanej opłaty ewidencyjnej. 

 Ponadto nowelizacja dotyczy ministra spraw wewnętrznych i administracji w zakresie 

zmiany kompetencji do prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji 

kierowców. 

2. Konsultacje społeczne 

 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 Wnioskodawca nie otrzymał zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad 

projektem w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa. 

3. Wpływ regulacji na: 

a) sektor finansów publicznych 

Wprowadzane regulacje wpłyną na środki Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów 

i Kierowców. Jego przychody będą powiększane o odsetki z tytułu nieterminowo wpłacanych 

opłat ewidencyjnych oraz o odsetki od środków pozostających na rachunku bieżącym 

Funduszu oraz od lokat bankowych i pochodzących z inwestowania środków Funduszu 

w dozwolone instrumenty finansowe. Dodatkowe przychody Funduszu szacuje się na około 

2,8 mln zł. Pozyskane środki finansowe umożliwią rozwój Systemu Informatycznego 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, wynikający z potrzeby efektywniejszego 
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wykorzystywania danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców oraz dostosowywania go do zmieniających się regulacji prawnych. 

Regulacje związane ze zmianami kompetencyjnymi nie spowodują zmiany kosztów 

zadań realizowanych dotychczas przez ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej, które przejmie minister do spraw wewnętrznych, 

b) rynek pracy 

Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek pracy, 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość 

Projektowana zmiana ustawy nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na 

konkurencyjność gospodarki, 

d) sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana zmiana ustawy nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na sytuację 

i rozwój regionalny. 

4. Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EI]ROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSK]EJ

SEKRETARZ STANU

Mikołaj Dowgielewic7
Min.MDltrt16 t08/Dp kz

Do uorzeimęi wiadomości:
Pan Cezary Crabarczyk
Minister In&astruktury

GABINET
"'rARfA RĄoY [łib{is ' '

.......... |')i1ir1r.;:y: i",,

Warszawa, dnia./istopada 2008 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy _
Prawo o ruchu drogowym wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku z art' 2 ust. 1
pkt 2 i ust.2 pkt 2a ustrwy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej
(Dz. U. Nr l0ó' poz. 494,z p6źn' zm') przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej
Mikolaja Dowgielewicza

Szanowny P anie lv{inisłze,

W związku z przedłoŻonym projektem ustawy o zmianie uslawy Prawo o ruchu
drogowym (pismo nr RM.l0.220.08), pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

Projekt ustawry jest zgodny z prarvem Unii Europejskiej.



                           Projekt  

 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia ........................................... 

w sprawie opłaty ewidencyjnej 

 

 
Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

 1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, 

art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2  i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, a także art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, 

z późn. zm.3)) oraz sposób jej wnoszenia; 

 2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, 

art. 115h ust. 6 pkt 2  i art. 150 ust. 1 ustawy,  a także art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 

1152, z późn. zm. 4)) przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

                                                 
 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343 i Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 173, 
poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214,  Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015. 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238,   
Nr 192, poz. 1381.  
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 
273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, 
Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 oraz Nr 133, poz. 922. 
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   3) wzór sprawozdania z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, o którym mowa 

w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem różnorodności organów i podmiotów 

zobowiązanych do pobierania i przekazywania lub uiszczania opłat ewidencyjnych, 

stanowiący załącznik do rozporządzenia.  

§ 2. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: 

 1) za wydanie: 

a) dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, 

b) pozwolenia czasowego – 0,50 zł, 

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł, 

d) nalepki kontrolnej – 0,50 zł, 

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 

ustawy – 0,50 zł, 

f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł; 

 2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu 

badania technicznego pojazdu – 1 zł; 

 3) za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu 

uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje 

i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem – 0,50 zł; 

 4) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy – 1 zł; 

  5) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

– 1 zł. 

§ 3. 1. Zobowiązany uiszcza opłaty ewidencyjne gotówką w kasie lub na rachunek 

bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobrania, zwanego dalej 

"pobierającym". 

2. Opłaty ewidencyjne wnosi się łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, 

których dotyczą, z wyjątkiem opłaty za: 

1) kartę pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy, 

2) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, 
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3) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia. 

3. W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie 

wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat. 

§ 4. 1. Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane lub uiszczane 

na rachunek bankowy pobierającego w prowadzonej w formie elektronicznej ewidencji 

pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

 1) w przypadku organów rejestrujących i wojewodów  - tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej 

i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu; 

 2) w przypadku stacji kontroli pojazdów - liczbę pobranych opłat i numery rejestracyjne 

pojazdów poddanych badaniom technicznym. 

§ 5. Pobierający do 10. dnia każdego miesiąca przekazuje opłaty ewidencyjne pobrane 

w miesiącu poprzedzającym na rachunek bankowy Funduszu - Centralna Ewidencja 

Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy. W przypadku stacji kontroli 

pojazdów w tytule przelewu bankowego należy wskazać numer wpisu do rejestru, o którym 

mowa w art. 83a ustawy. 

§ 6.  Pobierający opłaty ewidencyjne, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych 

lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia każdego miesiąca rozliczenia 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu, o którym mowa w § 5, 

w poprzednim miesiącu opłat ewidencyjnych. W tym samym terminie, pobierający opłatę, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z pobranych 

i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych według wzoru sprawozdania 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia. 

 § 7. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty 

ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu. W tym samym 

terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
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sprawozdanie z  przekazanych opłat ewidencyjnych według wzoru sprawozdania 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia. 

2. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, ewidencjonuje w formie elektronicznej 

opłaty ewidencyjne. 

 
 § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5). 
 
 
 
 
 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 

 
 
 
 
 
 
 
w porozumieniu: 
 
 
Minister Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
Minister Infrastruktury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
5) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 121, poz. 839), które utraciło moc z dniem 
…………….. w związku z wejście w życie ustawy z dnia ……………………. o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr ……., poz. ………).  
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 Potrzeba wydania nowego rozporządzenia, w sprawie opłaty ewidencyjnej, jest 

związana z wejściem w życie – z dniem … ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym, nadającej nowe brzmienie art. 80d ust. 7 pkt 1, w którym dodano wzór 

miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty pobranych i przekazanych opłat 

ewidencyjnych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, dalej 

zwanego „Funduszem”. 

 Projektowana regulacja, analogicznie jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty 

ewidencyjnej (Dz. U. Nr 121, poz. 839), określa wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady 

pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy 

i podmioty zobowiązane do jej pobierania.  

 Projekt rozporządzenia utrzymuje szereg rozwiązań przyjętych w dotychczas 

obowiązującym akcie wykonawczym. Zasadnicze różnice merytoryczne polegają na dodaniu  

 wzoru sprawozdania z pobranych i przekazanych, na rachunek Funduszu, opłat 

ewidencyjnych. Zestawienie to będzie służyło miesięcznemu rozliczaniu należnych 

i uiszczonych opłat ewidencyjnych. Określenie jednolitego wzoru dla wszystkich podmiotów 

zobowiązanych do przekazywania i uiszczania opłaty ewidencyjnej ułatwi sprawne 

i efektywne jej rozliczanie, a co za tym idzie gospodarowanie środkami Funduszu. 

Zestawienie przesyłane do ministra właściwego do spraw wewnętrznych będzie miało istotny 

wpływ na prawidłowe ustalenie, jakie podmioty zalegają z przekazaniem należności z tytułu 

pobranych opłat ewidencyjnych oraz określenie wysokości odsetek należnych z tego tytułu. 

 Określenie wzoru sprawozdania obowiązującego dla wszystkich organów i podmiotów 

przekazujących opłatę ewidencyjną na rachunek Funduszu, niewątpliwie wpłynie pozytywnie 

na realizację istniejącego już obowiązku terminowego przekazywania i uiszczania opłaty 

ewidencyjnej. Dotychczasowe regulacje dotyczące przekazywania należnych opłat 

ewidencyjnych nie były wystarczająco skuteczne, brak było sankcji za niedopełnianie tego 

obowiązku. Powyższy stan sprzyjał uchylaniu się od realizacji obowiązków ciążących na 

organach i podmiotach pobierających i uiszczających opłaty ewidencyjne, co z kolei 

wpływało na obniżenie środków Funduszu przeznaczonych na budowę i rozwój Systemu 

Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje: 

 

 Projekt określa wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady pobierania, 

ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy 

i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 

 

2. Konsultacje społeczne: 

 Z uwagi na wąski zakres adresatów projektu konsultacje społeczne ograniczono do 

udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

  

3. Wpływ regulacji na: 

a) sektor finansów publicznych 

          Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych. 

b) rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na 

 rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość 

Projektowana zmiana rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ 

na konkurencyjność gospodarki. 

d) sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć 

wpływ na sytuację i rozwój regionalny. 
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Projekt  
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

 
z dnia ………………… 

 
 

w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków, limitów zatrudnienia i 
kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009. 

 
 
 
 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia ……2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. … Nr …., poz. ….) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków oraz limitów 

zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami 17 – Administracja publiczna i 42 – 

Sprawy wewnętrzne, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z 

ustawy budżetowej. 

 
 § 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 17 – Administracja 

publiczna, w kwocie 3 957 000 zł, do części 42 – Sprawy wewnętrzne. 

 
 2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 
§ 3. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 17 – Administracja 

publiczna do części 42 – Sprawy wewnętrzne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1     
       

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  POMIĘDZY CZĘŚCIAMI 17 i 42 
       

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych 
          zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 
17       Administracja publiczna 3 957 000   
  750     Administracja publiczna 3 957 000   
    75001   Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 957 000   
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000   
      3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 180 000   
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000   
      4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 400 000   
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 000   
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 259 000   
      4120 Składki na Fundusz Pracy 42 000   
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 000   
      4220 Zakup środków żywnościowych 9 000   
      4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000   
      4260 Zakup energii 240 000   
      4270 Zakup usług remontowych 583 000   
      4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000   
      4300 Zakup usług pozostałych 455 000   
      4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000   
      4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30 000   
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 000   
      4380 Zakup usług obejmujących zamówienia 3 000   
      4410 Podróże służbowe krajowe 8 000   
      4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000   
      4427 Podróże służbowe zagraniczne 8 000   
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000   



 3

      4480 Podatek od nieruchomości 12 000   
      4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 6 000   
      4557 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 000   
      4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000   
      4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000   
      4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30 000   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000   
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  13 000   
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  85 000   

42       Sprawy wewnętrzne  3 957 000
  750     Administracja publiczna   3 957 000

    75001   Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   3 957 000

      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   2 000
      3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   180 000
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   200 000
      4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   1 400 000
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   106 000
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   259 000
      4120 Składki na Fundusz Pracy   42 000
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia   166 000
      4220 Zakup środków żywnościowych   9 000
      4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1 000
      4260 Zakup energii   240 000
      4270 Zakup usług remontowych   583 000
      4280 Zakup usług zdrowotnych   6 000
      4300 Zakup usług pozostałych   455 000
      4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   15 000
      4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   30 000
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   50 000
      4380 Zakup usług obejmujących zamówienia   3 000
      4410 Podróże służbowe krajowe   8 000
      4420 Podróże służbowe zagraniczne   10 000
      4427 Podróże służbowe zagraniczne   8 000
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      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   25 000
      4480 Podatek od nieruchomości   12 000
      4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   6 000
      4557 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   5 000
      4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 000
      4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2 000
      4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   30 000
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   5 000
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    13 000
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    85 000

        Razem 3 957 000 3 957 000
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ZAŁĄCZNIK Nr 2        
          

PRZENIESIENIA LIMITÓW ZATRUDNIENIA I KWOT WYNAGRODZEŃ  POMIĘDZY CZĘŚCIAMI 17 i 42 
          
Część Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 

        

Limity 
zatrudnienia 
średniorocznie 

Wynagrodzenia 
osobowe w złotych

Dodatkowe 
wynagrodzenia 

roczne 

Limity 
zatrudnienia 
średniorocznie 

Wynagr
odzenia 
osobow

e w 
złotych 

Dodatkowe 
wynagrodzenia 

rocznie 

1 2 3 4 5 6   7 8   
17     Administracja publiczna 24 1 600 000 106 000       

  750   Administracja publiczna 24 1 600 000 106 000       

    75001 
Urzędy naczelnych i 
centralnych organów 
administracji rządowej 

24 1 600 000 106 000       

      - członkowie korpusu służby 
cywilnej 22 1 400 000 100 000       

      

- osoby zajmujące wysokie 
stanowiska państwowe 
niebędące kierowniczymi 
stanowiskami państwowymi  

2 200 000 6 000      

42     Sprawy wewnętrzne     24 1 600 
000 106 000 
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  750   Administracja publiczna      24 1 600 
000 106 000 

    75001 
Urzędy naczelnych i 
centralnych organów 
administracji rządowej 

     24 1 600 
000 106 000 

      - członkowie korpusu służby 
cywilnej 

  
 

 
22 1 400 

000 100 000 

      

- osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe niebędące 
kierowniczymi stanowiskami 
państwowymi  

  

  

 

2 200 000 6 000 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

 Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia, w sprawie  przeniesienia 

niektórych planowanych wydatków,  limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych 

w ustawie budżetowej na rok 2009 r., jest związana z wejściem w życie – z dniem … ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działach administracji rządowej. 

Zgodnie ze  zmianami wprowadzonymi tą  ustawą, które polegają między innymi na dodaniu  

spraw związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji 

kierowców do kompetencji ministra kierującego działem – sprawy wewnętrzne, zaistniała 

konieczność  przeniesienia niektórych planowanych wydatków, limitów zatrudnienia i kwot 

wynagrodzeń między: częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie 

realizacji zadań związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z 

ustawy budżetowej. 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje: 

         Projekt dotyczy tylko ministra spraw wewnętrznych i administracji w zakresie 

przeniesienia niektórych planowanych wydatków,  limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń 

między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w wyniku zmiany kompetencji  

związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji 

kierowców. 

 

2. Konsultacje społeczne: 

 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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3. Wpływ regulacji na: 

      a) sektor finansów publicznych 

          Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych. 

Regulacje związane ze zmianami kompetencyjnymi nie spowodują zmiany kosztów zadań 

realizowanych dotychczas przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, które 

przejmie minister do spraw wewnętrznych. 

 

       b) rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na 

 rynek pracy. 

        c)  konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość 

Projektowane regulacje nie zawierają przepisów, które mogą mieć wpływ na 

konkurencyjność gospodarki. 

 d) sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane  rozporządzenie nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na 

sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


