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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1. 

UWAGA OGÓLNA Określenie danych niezbędnych do 
wprowadzenia („wymaganych pól”). 

Celem jest oszczędność czasu i 
pracy. Ponadto jest to bardzo 
istotne z punktu widzenia skutków 
przewidzianych przez 
rozporządzenie dot. wymagań 
technicznych i jakościowych w 
zakresie standardów. 

  

2. 

UWAGA OGÓLNA 
 

Dopasowanie zakresu i nazewnictwa 
do ustawy.  

Zakres danych z rozporządzenia nie 
zawsze jest uszczegółowieniem 
danych wskazanych w ustawie np. § 
3 ust. 10, 12, 13, 15. 

  

3. 

§ 2 Proszę o wyjaśnienie czym jest 
katalog danych. Czy są to kategorie 
(podział wg jakiego zbiera się dane), 
czy to są zebrane dane podzielone 
na kategorie?  
 

Uregulowania dot. katalogu 
(uzupełniania, usuwania 
niezgodności) nie zawierają 
wyraźnego rozróżnienia na katalog 
w rozumieniu rozporządzenia 
(rodzaje danych) oraz dane zbierane 
w oparciu o katalog. Jest to istotne, 
bowiem niezbędne jest 
wyodrębnienie oddzielnych 
procedur (np. weryfikowania, 
uzupełniania, poprawiania) dla tych 
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dwóch instytucji.  
4. § 2 ust. 18 Punkty red. Pomyłka w punktacji.   

5. 

UWAGA OGÓLNA 
(np. § 3 ust. 10) 

Wprowadzenie możliwości 
„ręcznego” wpisania danych nie 
przewidzianych przez system albo 
inne procedury wpisania danych 
nieprzewidzianych. 

Dotyczy np. sytuacji wprowadzenia 
nowego modelu auta albo koloru 
nadwozia, zmiany nazwy 
producenta. Brakuje wskazania 
podmiotu właściwego i sposobu 
wprowadzania zmian w systemie. 
Brakuje również scenariusza 
postępowania dla podmiotu 
zobowiązanego w sytuacji takiego 
braku. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie, by podmiot zobowiązany 
wydawał dokumenty w oparciu o 
nieprawidłowe dane albo by wydany 
dokument zawierał dane różne od 
danych w ewidencji. 

  

6. § 2 ust. 4 lit a Wyjaśnienie zakresu  informacji o 
wydaniu dokumentu. 

   

7. 
§ 2 ust. 5 lit. a Zmiana red. Tablica nie ma numeru 

rejestracyjnego. Numer 
rejestracyjny ma pojazd. 

  

8.  
§ 2 ust. 8 lit a Zmiana.  Badanie techniczne nie ma numeru 

ogólnego, narzuconego przez 
przepisy prawa. 

  

9. § 2 ust. 8 lit c Zmiana. Stacje kontroli pojazdów mają 
numery ewidencyjne, a nie kody. 

  

10. 
§ 2 ust. 10 Zmiana. Przewidzenie możliwości 

wprowadzenia nowego numeru i 
nadwozia i podwozia. 
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