
Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Marek Zagórski

DP-III.0211.59.2018

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję projekt komunikatu Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia 
terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do 
centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia 
czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie.  

Przedmiotowy projekt stanowi wykonanie dyspozycji przepisu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 957), zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji 
ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, 
umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów 
o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego 
zwrocie. Zgodnie z projektowanym komunikatem termin wdrożenia ww. rozwiązań 
technicznych został określony na dzień 1 października 2018 r. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie ww. projektu w terminie do dnia 
27 czerwca 2018 r. Brak stanowiska w wyznaczonym terminie pozwolę potraktować sobie 
za uzgodnienie projektu. 

Z poważaniem,

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

/-podpisano elektronicznie/
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Otrzymują:

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
2. Ministerstwo Infrastruktury
3. Ministerstwo Obrony Narodowej
4. Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych 
5. Związek Powiatów Polskich 
6. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji
7. Krajowa Administracja Skarbowa
8. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
9. Agencja Wywiadu
10. Centralne Biuro Antykorupcyjne
11. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
12. Służba Wywiadu Wojskowego
13. PWPW S.A.
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