
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 486

USTAWA

z dnia 14 marca 2014 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.3)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

1)   dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa 
i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.);

2)   dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ogranicze-
nia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, 
str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 359, z późn. zm.);

3)   dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych porusza-
jących się na  terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodo-
wym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, 
str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 478, z późn. zm.);

4)   dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymia-
rów  niektórych  kategorii  pojazdów  silnikowych  i  ich  przyczep  oraz  zmieniającej  dyrektywę  70/156/EWG 
(Dz. Urz. WE L 233 z 25.08.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 19, 
str. 200, z późn. zm.);

5)   dyrektywy Rady  1999/37/WE  z  dnia  29  kwietnia  1999  r. w  sprawie  dokumentów  rejestracyjnych  pojazdów 
(Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, 
str. 351, z późn. zm.);

6)   dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli 
przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, 
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 80, z późn. zm.); 

7)   dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu 
dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 
z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);

1)  Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 październi-
ka 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz. Urz. UE L 288 z 05.11.2011, str. 1).

2)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz 
ustawę z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 
oraz z 2014 r. poz. 312.
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8)   dyrektywy 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 8 kwietnia 2003  r.  zmieniającej dyrektywę 
Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązko-
wego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. UE L 115 z 09.05.2003, str. 63; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 277);

9)   dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu 
ciągników  rolniczych  lub  leśnych,  ich przyczep  i wymiennych holowanych maszyn,  łącznie  z  ich układami, 
częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 
z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.);

10)   dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.);

11)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do 
ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 12, z późn. zm.);

12)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień 
w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego (Dz. Urz. UE L 288 z 05.11.2011, str. 1).”;

2)  w art. 80b w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)  markę, kategorię, typ, model, wariant i wersję,”;

3)  w art. 80d ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funk-
cjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontakto-
wego.”;

4)  w dziale III po rozdziale 2b dodaje się rozdział 2c w brzmieniu:

„Rozdział 2c

Krajowy Punkt Kontaktowy

Art. 80k. 1. Tworzy się Krajowy Punkt Kontaktowy przy centralnej ewidencji pojazdów.

2. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycz-
nym, o którym mowa w art. 80a ust. 4.

3. Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi – w zakresie danych 
dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy. 

4. Krajowymi podmiotami uprawnionymi są, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:

1)  Policja;

2)  Inspekcja Transportu Drogowego;

3)  straże gminne (miejskie);

4)  organy celne;

5)  Straż Graniczna.

5. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa 
w ust. 6, w szczególności w celu ułatwienia identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas kiero-
wania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. Wymiana  informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem następujących naruszeń 
przepisów ruchu drogowego: 

1)  niestosowaniem się do ograniczenia prędkości;
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2)   niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku ochron-
nym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci; 

3)  niestosowaniem się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu; 

4)  prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;

5)  prowadzeniem pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego; 

6)  niedopełnieniem obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych; 

7)  wykorzystywaniem drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem; 

8)  korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 

Art. 80l. 1. Wymianę informacji, o której mowa w art. 80k ust. 3, Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje przy uży-
ciu urządzeń teletransmisji danych oraz z wykorzystaniem oprogramowania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 decyzji 
Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensy-
fikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. 
UE L 210 z 06.08.2008, str. 12), przez:

1)   udostępnianie danych na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej;

2)   przekazywanie  zapytań  krajowych  podmiotów  uprawnionych  do  krajowych  punktów  kontaktowych  innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej;

3)   przekazywanie  krajowym  podmiotom  uprawnionym  odpowiedzi  na  złożone  przez  nie  zapytania,  o  których 
mowa w pkt 2, udzielonych przez krajowe punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale 3 pkt 2 i 3 załącznika do decyzji, 
o której mowa w ust. 1. 

Art. 80m. Krajowe podmioty uprawnione:

1)   składają  zapytania o udzielenie  informacji,  o których mowa w art.  80k ust.  3,  za pośrednictwem Krajowego 
Punktu Kontaktowego przy użyciu urządzeń teletransmisji danych;

2)   udostępniają  uzyskane  informacje  właściwym  funkcjonariuszom  lub  pracownikom  krajowych  podmiotów 
uprawnionych na potrzeby prowadzonych postępowań;

3)   wykorzystują  rozwiązania  teleinformatyczne  przystosowane  do współpracy  z Krajowym Punktem Kontakto-
wym.

Art. 80n. Krajowe podmioty uprawnione przetwarzają dane uzyskane za pośrednictwem Krajowego Punktu Kon-
taktowego wyłącznie w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6.

Art. 80o. 1. Krajowy Punkt Kontaktowy, na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, udostępnia tym punktom dane o:

1)  pojeździe:
a)  numer rejestracyjny, 
b)  numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),
c)  kraj rejestracji, 
d) marka, 
e)  model, 
f)  kategoria;

2)  właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:
a)  imię i nazwisko (nazwa lub firma),
b)  adres zamieszkania (siedziba),
c)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
d)  numer identyfikacyjny REGON.
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2. Krajowe podmioty uprawnione w zapytaniach o udzielenie informacji podają:

1)  kraj rejestracji pojazdu;

2)  numer rejestracyjny pojazdu; 

3)  państwo popełnienia naruszenia;

4)  datę popełnienia naruszenia;

5)  godzinę popełnienia naruszenia;

6)  rodzaj naruszenia, o którym mowa w art. 80k ust. 6.

Art. 80p. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sporządza sprawozdanie zawierające: 

1)   liczbę  zapytań  o  udzielenie  informacji  kierowanych  za  pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego do 
krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem 
naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, wraz z podaniem rodzaju naruszeń, których dotyczyły zapytania 
i  liczby zapytań, które nie skutkowały przekazaniem przez krajowe punkty kontaktowe innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3;

2)   liczbę naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, w związku z którymi kierowano zapytania za pośrednictwem 
Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym liczbę naruszeń: 

a)  ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących,

b)  w związku z którymi wysłano zawiadomienie o popełnieniu naruszenia;

3)   liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1, co dwa lata, w terminie do dnia 6 maja za okres dwóch poprzednich lat kalendarzowych. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane:

1)   w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w oparciu o informacje uzyskane z Krajowego Punktu Kontaktowe-
go;

2)   w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2  i 3 – w oparciu o  informacje uzyskane od krajowych podmiotów 
uprawnionych.

4. Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na formularzu w postaci elektronicznej, przy użyciu urządzeń teletransmisji danych.

5. Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, co dwa lata, w terminie do dnia 15 marca za okres dwóch poprzednich lat kalendarzo-
wych.

Art. 80q. 1. Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego rozdziału przez Krajowy 
Punkt Kontaktowy oraz krajowe podmioty uprawnione stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 
16 września 2011  r. o wymianie  informacji  z organami  ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. 
Nr 230, poz. 1371 oraz z 2013 r. poz. 1650).

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w art. 80k 
ust. 5 oraz w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6.

3. Każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania informacji na temat własnych danych osobowych, które 
zostały przekazane innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, w tym informacji o dacie złożenia wniosku 
oraz o właściwym organie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który te dane osobowe uzyskał.

Art. 80r. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o którym mowa w art. 80p ust. 4, 
kierując się zakresem informacji określonym w art. 80p ust. 1 oraz koniecznością ujednolicenia formy przekazywa-
nych danych.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.4)) wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1)  w art. 14 po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

„5b. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.5)), Policja może prowadzić 
wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k–80r 
tej ustawy.”;

2)  w art. 145j w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.6)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  po art. 10e dodaje się art. 10f w brzmieniu:

„Art. 10f. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 ust. 4a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.7)), Straż Gra-
niczna może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach 
określonych w art. 80k–80r tej ustawy.”;

2)  w art. 11 w ust. 1 w pkt 8 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383) po art. 10a dodaje się 
art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.8)), straż może prowa-
dzić  wyszukiwania  informacji  za  pośrednictwem  Krajowego  Punktu  Kontaktowego,  na  zasadach  określonych 
w art. 80k–80r tej ustawy.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 395, 765 i 1247) w art. 98 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż 
wymieniona w § 2 albo mającej miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita 
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Mandat  powinien  zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia 
grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on 
prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) w art. 67 dodaje się 
ust. 4 w brzmieniu:

„4. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 50 pkt 1, Inspekcja 
może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określo-
nych w art. 80k–80r ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404) w rozdziale 6 po art. 75e 
dodaje się art. 75f w brzmieniu:

„Art. 75f. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 ust. 4a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Służba Celna może prowadzić wyszukiwania informa-
cji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k–80r tej ustawy.”.

4)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012  r. poz. 627, 664, 908, 951  i 1529, z 2013  r. 
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst  jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. 
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 
oraz z 2014 r. poz. 312 i 486.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, 
poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 463.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 
oraz z 2014 r. poz. 312 i 486.

8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 
oraz z 2014 r. poz. 312 i 486.
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Art. 8. W ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1446) w art. 1 w pkt 2 w lit. b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funk-
cjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontakto-
wego, oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.”.

Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Komisji Europejskiej pierwsze sprawozdanie, o któ-
rym mowa w art. 80p ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie określonym w art. 80p ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w terminie 
do dnia 7 listopada 2014 r., za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Następne sprawozdanie, o którym mowa w art. 80p ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych przekazuje Komisji Europejskiej w terminie do dnia 6 maja 2016 r., za okres od dnia wejścia w życie ustawy 
do dnia 31 grudnia 2015 r.

Art. 10. Krajowe podmioty uprawnione przekazują po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 80p ust. 4 usta-
wy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 15 marca 2016 r., za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 
2015 r.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
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