
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 września 2015 r. 

Poz. 1369 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 3 września 2015 r. 

w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców 

Na podstawie art. 138b ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy przekazania do centralnej ewidencji kierowców przez starostów, 

marszałków województw i wojewodów prowadzących ewidencje i rejestry, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, 

art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 85 ust. 1, art. 86 ust. 4, art. 87 ust. 2 pkt 4, 

art. 114 ust. 1, art. 116 ust. 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, danych 

zgromadzonych w tych ewidencjach i rejestrach do dnia 3 stycznia 2016 r. 

§ 2. Dane, w zakresie, o którym mowa  w art. 138b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojaz-

dami, zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r., przekazują do centralnej ewidencji kierowców, w postaci elektronicznej za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych: 

1) starostowie z: 

a) ewidencji instruktorów, 

b) ewidencji wykładowców, 

c) ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, 

d) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; 

2) marszałkowie województw z: 

a) ewidencji egzaminatorów, 

b) ewidencji uprawnionych lekarzy, 

c) ewidencji uprawnionych psychologów, 

d) ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną, 

e) rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; 

3) wojewodowie z: 

a) ewidencji instruktorów techniki jazdy, 

b) ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez mini-

stra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, 

c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej  – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 1045, 1273 i 1327. 
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§ 3. 1. Potwierdzeniem przekazania przez właściwy organ danych do centralnej ewidencji kierowców jest raport 

przekazywany w postaci elektronicznej przez administratora centralnej ewidencji kierowców. 

2. W przypadku przekazania niekompletnych danych lub danych zawierających błąd raport zawiera informację 

o niekompletności danych lub o błędzie. 

3. Po otrzymaniu raportu zawierającego informację o niekompletności danych lub o błędzie właściwy organ nie-

zwłocznie wyjaśnia niezgodności w danych i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców kompletne i poprawne dane. 

§ 4. 1. Przekazywanie danych rozpocznie się dnia 1 października 2015 r. i zakończy się do dnia 3 stycznia 2016 r. 

2. W przypadku zmiany przekazanych danych organy, o których mowa w § 2, przekazują, w terminie od dnia 

1 października 2015 r. do dnia 3 stycznia 2016 r., zaktualizowane dane, aby zapewnić ich kompletność i poprawność na 

dzień 3 stycznia 2016 r. 

3. Przekazanie raportu zawierającego informację o niekompletności danych lub o błędzie oraz wyjaśnienie niezgod-

ności w danych i przekazanie kompletnych i poprawnych danych może nastąpić po dniu 3 stycznia 2016 r. 

4. Do czynności, o których mowa w ust. 3, następujących po dniu 3 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy § 3. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r.
3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 904), które traci moc z dniem wej-

ścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1273).  




