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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 sierpnia 2001 r.

w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca
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) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia centralnej ewidencji kierow-
ców, zwanej dalej „ewidencjà”,

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

3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które
mogà byç udost´pnione podmiotom, o których

mowa w art. 100c ust. 1—3 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej da-
lej „ustawà”,

4) wysokoÊç op∏at za udost´pnienie danych zgroma-
dzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich
wnoszenia.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o teletrans-
misji danych, nale˝y przez to rozumieç przekazywanie
i wymian´ danych, o których mowa w art. 100b ust. 1
ustawy, w formie dokumentu elektronicznego poprzez
sieç komputerowà.

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



1) baz´ centralnà, w której gromadzi si´ dane okreÊlo-
ne 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.

§ 3. Urzàdzenia i system informatyczny s∏u˝àcy do
prowadzenia ewidencji, dla bezpieczeƒstwa danych za-
wartych w bazie danych, powinny spe∏niaç warunki
okreÊlone w przepisach w sprawie warunków technicz-
nych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaç
urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do prze-
twarzania danych osobowych.

§ 4. 1. Dane o wydanym dokumencie stwierdzajà-
cym uprawnienie do kierowania pojazdami, o których
mowa w art. 100b ust. 1 pkt 1—9 ustawy, przekazujà
niezw∏ocznie do ewidencji, poprzez teletransmisj´, or-
gany w∏aÊciwe w sprawach wydawania dokumentów
stwierdzajàcych uprawnienia do kierowania pojazda-
mi.

2. Dane o zatrzymaniu dokumentu stwierdzajàcego
uprawnienie do kierowania pojazdami oraz o jego
zwróceniu przekazujà do ewidencji:

1) w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Policji za po-
Êrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy
G∏ównej Policji w∏aÊciwej do spraw informatyki po-
przez teletransmisj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 12 godzin od chwili ich uzyska-
nia,

2) Komenda G∏ówna ˚andarmerii Wojskowej poprzez
teletransmisj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w ciàgu 12 godzin od chwili ich uzyskania,

3) prokurator, sàd, kolegium do spraw wykroczeƒ lub
inny organ uprawniony do orzekania w sprawach
o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do w∏aÊci-
wego organu okreÊlonego w ust. 1, który wyda∏ ten
dokument — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 3 dni od chwili wydania postanowienia,

4) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez teletrans-
misj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w cià-
gu 8 godzin od ich uzyskania.

3. Dane o utracie dokumentu stwierdzajàcego
uprawnienie do kierowania pojazdami oraz jego odna-
lezieniu organy, o których mowa w ust. 1, przekazujà
poprzez teletransmisj´ do ewidencji — niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 8 godzin od ich uzyska-
nia.

4. Dane o cofni´ciu uprawnienia do kierowania po-
jazdami oraz jego przywróceniu organy, o których mo-
wa w ust. 1, przekazujà poprzez teletransmisj´ do ewi-
dencji — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
24 godzin od dokonania tych czynnoÊci.

5. Dane o zastosowaniu Êrodka karnego w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby posiada-

jàcej uprawnienia do kierowania pojazdami przekazu-
jà:

1) sàd, kolegium do spraw wykroczeƒ lub inny organ
uprawniony do orzekania w sprawach o wykrocze-
nia w trybie dyscyplinarnym do w∏aÊciwego orga-
nu okreÊlonego w ust. 1, który wyda∏ dokument
uprawniajàcy do kierowania pojazdami — nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni po
uprawomocnieniu si´ orzeczenia,

2) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez teletrans-
misj´ do ewidencji — niezw∏ocznie, nie póêniej jed-
nak ni˝ w ciàgu 24 godzin od ich uzyskania.

6. Dane o zastosowaniu Êrodka karnego w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby nieposia-
dajàcej uprawnienia do kierowania pojazdami przeka-
zujà:

1) sàd, kolegium do spraw wykroczeƒ lub inny organ
uprawniony do orzekania w sprawach o wykrocze-
nia w trybie dyscyplinarnym do organu, o którym
mowa w ust. 1, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w ciàgu 7 dni po uprawomocnieniu si´ orzecze-
nia,

2) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez tele-
transmisj´ do ewidencji — niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w ciàgu 24 godzin od ich uzyskania.

§ 5. 1. Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Gra-
nicznej, Urz´dowi Ochrony Paƒstwa, Wojskowym
S∏u˝bom Informacyjnym, sàdom, prokuraturze i sta-
rostom udost´pnia si´ dane, o których mowa
w art. 100b ust. 1 ustawy.

2. Podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 2
ustawy, udost´pnia si´ nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko,

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL),

3) adres zamieszkania,

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

5) dat´ uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przy-
padku jego cofni´cia — tak˝e dat´ ponownego uzy-
skania uprawnienia,

6) dat´ wa˝noÊci uprawnienia,

7) numer dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie,

8) ograniczenia dotyczàce uprawnienia,

9) nazw´ organu, który wyda∏ uprawnienie.

3. Podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 3
ustawy, udost´pnia si´ dane, o których mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Op∏at´ za udost´pnianie jednostkowych da-
nych z ewidencji ustala si´ w wysokoÊci 4% kwoty naj-
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ni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników, okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach.

2. Do wniosku o wydanie zaÊwiadczenia do∏àcza si´
dowód dokonania op∏aty, o której mowa w ust. 1.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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