
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r.

Poz. 480

RozpoRządzenie 
MinistRa CyfRyzaCji1) 

z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu 
drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego punktu Kontaktowego,  

oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich 
Unii europejskiej 

Na podstawie art. 80r ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wzór formularza do przekazywania przez krajowe podmioty uprawnione, o których mowa w art. 80k ust. 4 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji, o któ-
rych mowa w art. 80p ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza 
do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego 
Punktu Kontaktowego (Dz. U. poz. 561). 

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

 Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska  

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, 
z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.
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Formularz do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego,  
w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz 
liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej 

 

1. Okres, za który informacje są przekazywane: 

od (rrrr)  do (rrrr)  

2. Krajowy podmiot uprawniony przekazujący informacje: 

nazwa podmiotu  

 Adres 

ulica  nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy    -    miejscowość  

gmina  województwo  

e-mail  

3. Naruszenia przepisów ruchu drogowego związane z (należy podać liczbę przy każdym rodzaju 
naruszeń): 

1) niestosowaniem się do ograniczenia prędkości  

2) niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka 
w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla 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 środków odurzających  

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  

4. Liczba naruszeń przepisów ruchu drogowego ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących: 

  

5. Liczba naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi wysłano zawiadomienie 
o popełnieniu naruszenia: 

  

6. Liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej: 

  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji 
z dnia 30 marca 2016 r. (poz. 480) 

WZÓR




