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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 596) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu przyspieszenie wejścia w życie przepisów nowelizacji z dnia 24 

lipca 2015 r. ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. 

Ewidencja ma rozpocząć działanie od dnia 13 listopada 2017 r., z tym że wpisy 

dotyczące informacji o zastawach i szkodach istotnych będą dokonywane od dnia 4 czerwca 

2018 r.    

Ponadto ustawa wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu centralnej ewidencji 

pojazdów, w tym doprecyzowuje zakres danych zawartych w ewidencji, nakłada obowiązek 

wprowadzania danych do ewidencji przez producentów i importerów pojazdów, uzupełnia 

katalog podmiotów uprawnionych do wglądu do ewidencji o Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, jednocześnie Fundusz został obowiązany do przekazywania do ewidencji 

danych dotyczących szkód. W ustawie wprowadzono definicję szkody istotnej zmieniono 

przepisy dotyczące komunikatu generowanego przez system informatyczny ewidencji, 

wyeliminowano bariery prawne dla udostępnienia danych z ewidencji w portalu 

internetowym. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej uzyskają uprawnienie – analogiczne do uprawnienia 

Policji – do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów. 

Ustawa modyfikuje zasady uiszczania opłaty za badanie techniczne pojazdu oraz opłaty 

ewidencyjnej w obrocie bezgotówkowym oraz zasady rozliczania płatności za badania 

techniczne pojazdów z przedsiębiorcami na podstawie faktur VAT z odroczonym terminem 
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płatności, umożliwiając w takiej sytuacji dokonanie płatności po przeprowadzeniu badania 

technicznego. 

Ustawa ma wejść w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1740). Projekt był przedmiotem prac 

sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji 

Infrastruktury, które wydłużyły termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 

24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

oraz wprowadziły szereg poprawek redakcyjnych. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono  poprawek, wobec czego Sejm przyjął ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisje.  

 

III. Uwaga szczegółowa 

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw poprzez m.in. zmianę terminu wejścia 

poszczególnych przepisów w życie. Zmieniany art. 18 stanowi, że przepis art. 1 pkt 8 

w zakresie art. 80ba ust. 3 w zakresie podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6, i ust. 

4–6 ma wejść w życie z dniem 13 listopada 2017 r. Oznacza to, że art. 80ba ust. 3 w zakresie 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wejdzie w życie wraz z całą ustawą z dnia 24 

lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, tj. 

z dniem 4 czerwca 2018 r. 

Przyjętą przez ustawodawcę technikę legislacyjna należy ocenić negatywnie. Rolą 

przepisu o wejściu w życie ustawy (jej poszczególnych przepisów) jest niebudzące 

wątpliwość określenie, od kiedy obowiązuje ustawa (jej poszczególne przepisy).  

Różnicując (wyjątkowo) termin wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy 

należy wyczerpująco wymienić te przepisy, które mają wejść w życie w odrębnym terminie, 

tak aby adresat norm prawnych nie miał wątpliwości jakie przepisy go wiążą. W tym 

przypadku ustawodawca przerzuca na adresata obowiązek interpretacji w zakresie 

obowiązywania przepisów.  
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W konsekwencji nie da się ustalić jakiej treści przepis obowiązuje w dniu wejścia 

w życie ustawy. Ustawodawca nie sformułował bowiem normy konwencjonalnej o wejściu 

w życie przepisu (do czego jest uprawniony), a określił, że normy prawne wyinterpretowane 

z przepisu o tym samym brzmieniu znajdą zastosowanie w dwóch różnych terminach. 

Zamierzony przez ustawodawcę efekt należy osiągnąć poprzez wyraźne rozdzielenie 

materii dotyczącej wejścia w życie przepisów, od kwestii stosowania przepisów do 

określonych kategorii podmiotów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3: 

a) w pkt 10: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 16a” dodaje się wyrazy „i art. 16b”, 

– dodaje się art. 16b w brzmieniu: 

„Art. 16b. Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przepis art. 80ba 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od 

dnia 4 czerwca 2018 r.”, 

b) w pkt 11, w pkt 4 wyrazy „, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 w zakresie podmiotów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1–4 i 6, i ust. 4–6” zastępuje się wyrazami „i ust. 1a–6”; 
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