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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Dot. pisma z 16 sierpnia 2018 roku Posła na Sejm RP Pana Piotra Liroya-Marca w sprawie 
systemu "Historia pojazdu" i bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
(interpelacja nr 20585). 

Szanowny Panie Marszałku, 

ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1 
rozszerzyła zakres danych przekazywanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów o szkody 
istotne pojazdów2. Wejście w życie tego przepisu zostało jednakże uzależnione od 
uruchomienia rozwiązań technicznych, których termin zostanie ogłoszony komunikatem 
ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw3, komunikat ten zostanie ogłoszony co 
najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Tym samym, po uruchomieniu odpowiednich 
rozwiązań technicznych, zakłady ubezpieczeń za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego rozpoczną 
przekazywanie danych do centralnej ewidencji pojazdów o szkodach istotnych pojazdów.

Konsekwencją powyższego będzie, przewidziane w ramach kolejnych etapów 
modernizacji systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, rozszerzenie zakresu 
danych udostępnianych w usłudze Historia Pojazdu - o dane szkód istotnych. 

1 Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1273)
2 Art. 80b ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. 
3 Ustawa z  9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 957)
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Obecnie trwają prace w zakresie określenia harmonogramu realizacji kolejnych etapów 
projektu, w tym w zakresie wypracowania nowej wersji usługi Historia Pojazdu, 
uzupełnionej o informacje o szkodach istotnych.

Jednocześnie informuję, że od połowy grudnia 2017 roku, w związku z rozszerzeniem 
usługi Historia Pojazdu, istnieje możliwość pozyskania pomocniczo danych z systemu 
zewnętrznego CARFAX o ryzykach dotyczących pojazdu zarejestrowanego uprzednio za 
granicą, o ile są one dostępne. Dane pochodzą między innymi ze Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i niektórych krajów europejskich — m.in. Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, 
Norwegii. Należy zaznaczyć, że w bazie zewnętrznej nie są dostępne informacje o 
wszystkich pojazdach zarejestrowanych poza granicami Polski. 

Alert ryzyka zawiera ogólne ostrzeżenia i informacje dotyczące tego, czy pojazd: 

a) był kradziony,
b) jest powypadkowy (i z użytą poduszką powietrzną),
c) jego licznik mógł zostać „przekręcony”,
d) pojazd był złomowany,
e) znajduje się w grupie:

  salvage title (z odzysku),
  totaI loss (szkoda całkowita), 
 junk (złom), 
 flood (zalanie)

f) służył jako taxi,
g) nie przeszedł przeglądu/nie został dopuszczony do ruchu.

W przypadku sprawdzenia danych pojazdu sprowadzonego z jednego z w/w krajów, który 
to auto nie zostało jeszcze zarejestrowane w Polsce, niezbędne jest posiadanie Profilu 
Zaufanego.

Z wyrazami szacunku,

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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