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- omówienie założeń analitycznych przyjętych dla Profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz dodatkowych zagadnień w tym zakresie.

Przebieg spotkania:
Lp.

Tematy/Ustalenia

1.

Spotkanie rozpoczęła Ewa Mierzwińska przedstawiając agendę oraz zakres spotkania.

2.

Planowany termin wejścia w życie przepisów dotyczących profesjonalnej rejestracji to dzień 11 lipca 2019r.
W ramach Profesjonalnej rejestracji:



4.

Starostwa będą wydawać decyzje o profesjonalnej rejestracji
Podmioty uprawnione do profesjonalnej rejestracji będą prowadzić elektroniczne wykazy pojazdów używanych w
ramach profesjonalnej rejestracji

Zagadnienie zmiany danych podmiotu uprawnionego (nazwa/adres/REGON)
Pan Łukasz Mucha (MI) wskazał, że podmiot uprawniony jest zobowiązany do zawiadomienia Starosty o zmianie nazwy bądź
siedziby firmy i numeru identyfikacyjnego REGON. W przypadku zmiany danych podmiotu uprawnionego, podmiot uprawniony
składając zawiadomienie zwraca do Starosty bankiet dla profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. Przepisy art. 80t nie
precyzują, jaka decyzja ma być wydana w takim przypadku – czy będzie to zmiana decyzji dotychczasowej czy też wydanie decyzji
nowej – w ocenie MI Starosta zadecyduje o sposobie postępowania (zgodnie z KPA).
Wobec sugestii w zakresie wydania przez MI wytycznych w zakresie postępowania w przypadku zmiany danych o której mowa w
art. 80x UPoRD przedstawiciel MI wyjaśnił, iż MI nie wydaje wytycznych co do formy i czasu wydawania decyzji administracyjnej
dla profesjonalnej rejestracji. Starostwa będą działać w oparciu o przepisy prawa. Dodatkowo poinformowano, że projekt
rozporządzenia MI jest na końcowym etapie procedowania i nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych zmian.

6.

PZPM Michał Wiekiera - zwrócił się o wyjaśnienie czy w przypadku zmiany danych będzie wydawana nowa decyzja i jaka będzie
czasochłonność procesu oraz jakie konsekwencje będą ponoszone z uwagi na ewentualne opóźnienia, ponieważ przepisy nie
regulują terminowości wydania decyzji.
MI Łukasz Mucha poinformował, iż nie ma żadnych przeciwwskazań aby decyzje były wydawane w dniu złożenia wniosku.
Wobec braku jednoznacznego przesądzenia co do postępowania Starosty w przypadku zmiany REGON podmiotu uprawnionego
Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, iż zostanie zaproponowane rozwiązanie w tym zakresie w ramach dokumentacji analitycznej..
Wzór profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pozwala na dwukrotną zmianę danych podmiotu bez konieczności wnioskowania o
dodatkowe blankiety..
PWPW Agnieszka Czarniecka wskazała, że ze strony systemu czynności wykonywane w zakresie wydawania decyzji dot.
profesjonalnej rejestracji nie będą blokowane przez system, natomiast zgodnie z KPA Starostwo ma 30 dni na jej wydanie.
Wnioskiem PWPW jest doprecyzowanie zapisu paragrafu 11 aby przedmiotowe decyzje były wydawane w trybie pilnym – 3
dniowym.

7.

COI Miłosz Galiński zwrócił uwagę na zmianę numeru REGON dla podmiotu, który ma wydaną decyzję dla innego numeru
identyfikacyjnego REGON. COI zwróciło się do uczestników spotkania o wskazanie czy w ramach decyzji zachodzi możliwość
zmiany numeru REGON. Dodatkowo zaznaczono, że przepisy PORD 80 t, wskazują, że podmiot uprawniony zawiadamia o zmianie
nazwy lub adresu siedziby albo oddziału lub numeru identyfikacyjnego REGON w przypadku zmiany danych podmiotu
uprawnionego.
Ostatecznego przesądzenia wymaga czy zmiana regon ma skutkować wydaniem nowej decyzji czy zmianą decyzji wydanej. Nowy
REGON oznacza zmianę podmiotu wnioskującego.

8.

COI omówiło wstępnie opracowany proces i założenia dla Aplikacji profesjonalnej rejestracji dla podmiotów uprawnionych. W
pierwszej kolejności przedstawiona została ścieżka rejestracji :
OR wydaje decyzję rejestracji -> podmiot uprawniony wpisuje pojazd użytkowany w ramach profesjonalnej rejestracji do wykazu
(prowadzonego w aplikacji udostępnianej w CEPiK2.0) i przekazuje dane do CEP
Podmioty uprawnione do profesjonalnej rejestracji będą rozliczane z
rejestracji/dokumentów w ramach każdej wydanej decyzji o profesjonalnej rejestracji.

wykorzystanych

i

niewykorzystanych

Policja będzie uprawniona do zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub jego blankietu. W przypadku zatrzymania
system CEPiK2.0 wygeneruje powiadomienie dla organu rejestrującego o zatrzymaniu.
UFG zwróciło uwagę, że zaprezentowane diagramy nie uwzględniają procesów zasilania CEP danymi o umowach
ubezpieczeniowych dotyczących pojazdów podlegających profesjonalnej rejestracji. W szczególności brakuje opisu realizacji
procesu dla trybu przejściowego gdy pojazd zostaje ubezpieczony, a jego dane są dostępne tylko w wykazie danych, bez
odnotowania konkretnego pojazdu w CEP.
MC zwróciło się do przedstawicieli podmiotów uprawnionych do profesjonalnej rejestracji o określenie czy powiadomienia o
zatrzymaniu mają być przesyłane również do podmiotów uprawnionych do profesjonalnej rejestracji. Pani Anna Brzozowska
potwierdziła wymaganie w tym zakresie.
Dodatkowo wskazano, iż Policja zatrzymuje dokument fizycznie i przekazuje do OR. Dokument taki nie podlega zwrotowi.
Starosta będzie miał możliwość uchylenia decyzji -> powiadamia podmiot uprawniony do dokonania uchylenia.
Po zakończeniu decyzji podmiotowi uprawnionemu zostanie udostępniona informacja w postaci raportu uwzględniająca wszystkie
dokonane profesjonalne rejestracje w ramach danej decyzji. Raport będzie można pobrać.
Projektowana aplikacja nie przewiduje obsługi wydruku danych na blankiecie profesjonalnego DR.
Ubezpieczenie w trybie przejściowym może zostać przekazane wyłącznie w przypadku wprowadzenia do CEP konkretnego pojazdu
używanego w ramach profesjonalnej rejestracji i prawidłowym przekazaniu kompletnych danych dotyczących umowy w tym
danych identyfikacyjnych pojazdu przez ubezpieczyciela do UFG.
Dla podmiotów zostanie przygotowana dokumentacja analityczna obejmująca zakres dla danej grupy.
9.

MC poprosiło o przeanalizowanie i wskazanie propozycji wypełniania blankietów przez podmioty uprawnione.
ZDS poinformował, że kwestia dotycząca ubezpieczeń tablic rejestracyjnych obecnie jest w trakcie ustaleń. Należy wykształcić
praktykę dla ubezpieczenia OC tablic rejestracyjnych, a nie pojazdu.
UFG przestawiło, że w ramach profesjonalnej rejestracji i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych
każdy pojazd powinien posiadać minimum 30 dniowe ubezpieczenie.
UFG ustosunkowało się do propozycji branży motoryzacyjnej odnośnie ubezpieczenia OC. UFG wskazało że obecnie sposób
zawierania umów OC określa ustawa. W omawianych na spotkaniu przypadkach należy zawrzeć umowę OC krótkoterminową (30
dniową) na każdy pojazd który będzie wprowadzony do ruchu. Zakład ma obowiązek niezwłocznie przekazać dane takiej umowy
wraz z określonym zestawem danych do UFG. Nie jest możliwe zawarcie umowy na podmiot lub same tablice bez odnotowywania
danych konkretnego pojazdu którego dotyczy taka umowa. Do obligatoryjnych danych pojazdu należą nr rejestracyjny, VIN,
marka, model, typ i rodzaj. Prawidłowe przekazanie tych danych warunkuje możliwość spełnienie wymagań MC odnośnie
przekazania informacji o zawartej umowie do CEP 2.0.

MC przekazało, że blankiet i profesjonalny dowód rejestracyjny jest ważny przez 30 dni. W ramach wykazu podmioty będą
obowiązane wprowadzać każdorazowo dane dotyczące profesjonalnego DR a także datę i godzinę początku i końca jazdy
testowej, ponieważ na danej tablicy rejestracyjnej może w danym czasie poruszać się tylko jeden pojazd. Niewprowadzenie daty i
godziny końca jazdy testowej będzie skutkowało zablokowaniem możliwości przypisania tablicy do innego pojazdu.
Brak zakończenia rejestracji na blankiet profesjonalny nie będzie blokowało rejestracji pojazdu w Starostwach.
10.

GITD CANARD poprosiło o przekazanie paczki integracyjnej oraz o wskazanie, jakie dane (właściciel/marka/model) zostaną
udostępnione w ramach wsdl.
COI przekazało, że paczka zostanie opracowana i przekazana do podmiotów uprawnionych po zaopiniowaniu dokumentacji
analitycznej w zakresie profesjonalnej rejestracji. Szacowany przez COI termin przekazania dokumentacji analitycznej to koniec
lutego 2019r.

11.

EM zwróciła uwagę na przepis przejściowy, który zobowiązuje podmioty uprawnione do profesjonalnej rejestracji do
wprowadzenia daty i godziny jazdy testowej.
Oczekiwaniem wyrażonym przez ZDS jest, że dla branży dystrybutorów samochodów kluczowe znaczenie ma umożliwienie
„sprzęgu” aplikacji dla podmiotów uprawnionych do profesjonalnej rejestracji z aplikacjami służącymi do organizacji i zarządzania
flotami samochodowymi, tj. umożliwienie automatycznego przekazywania danych o wykonywanych jazdach z tych aplikacji do
aplikacji CEP_PProf. W przypadku umożliwienia takiego przekazywania kwestia tego czy podmiot uprawniony będzie musiał
ujmować w wykazie datę i godzinę rozpoczęcia/zakończenia jazdy testowej czy nie, ma dla branży dealerskiej znaczenie
drugorzędne.

12.

PZPM i ZDS przedstawiło szacowaną liczbę podmiotów korzystających z profesjonalnej rejestracji odpowiednio, PZPM - ok 50
dużych podmitów i ZDS - 738 dealerów samochodowych.
MC zwróciło się z prośbą do PZPM i ZDS o przekazanie wykazu podmiotów uprawnionych z uwagi na konieczność wystąpienia
przez te podmioty o certyfikat dostępowy. PZPM i ZDS zadeklarowało wsparcie w komunikacji z tymi podmiotami.

13.

MC zwróciło uwagę, że w przepisach przejściowych znajduje się zapis informujący, że zakład ubezpieczeń oraz ubezpieczeniowy
fundusz gwarancyjny mogą w czasie obowiązywania decyzji o profesjonalnej rejestracji wezwać pisemnie podmiot do przekazania
poświadczonych kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu. Zwrócono się z zapytaniem do UFG czy będzie prowadzić
nadzór w tym zakresie również po wprowadzeniu elektronicznego wykazu.

14.

UFG poinformowało, że potrzeba przekazywania kopii rejestru (w okresie przejściowym) wynika z realizacji zadań związanych z
weryfikacją ubezpieczenia i identyfikacją pojazdów nieubezpieczonych. W okresie przejściowym przepis został wprowadzony ze
względu na brak danych dostępnych w systemie CEP. Po okresie przejściowym, dane z wykazu będą gromadzone w CEP zatem
będą mogły być uwzględniane w raportach dla UFG (dodatkowe kryteria doboru danych do uzgodnienia). Na podstawie danych
CEP będą identyfikowane pojazdy, dla których została założona polisa.
W okresie przejściowym dla Profesjonalnej rejestracji, który zakłada brak danych pojazdu odnotowanych w CEP, nie będzie
możliwości powiązania polisy z pojazdem w CEP i tym samym nie ma możliwości przekazywania polis do CEP.

15.

COI Anna Pertkiewicz przedstawiła diagramy dotyczące aplikacji projektowanej dla podmiotów uprawnionych.
Celem wdrożenia systemu CEP_PProf jest umożliwienie Profesjonalnemu Podmiotowi Rejestrującemu zajmującemu się
dystrybucją, produkcją lub badaniami technicznymi pojazdów, w celu wykonania jazd testowych pojazdów w ramach prowadzonej
przez te podmioty działalności, prowadzenia wykazu tych pojazdów. Zapewni to podmiotom, spełniającym określone warunki,
możliwość czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów, z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i
jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu
i wizyty w urzędzie.
Zakres danych wymaganych do ewidencji przez uprawniony Podmiot w ramach profesjonalnej rejestracji:
- Data rejestracji
- Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia jazdy testowej
- Numer tablicy rejestracyjnej
- Dane pojazdu
- szczegółowy zakres danych wymaganych do ewidencji określać będzie rozporządzenie MC (aktualnie przygotowywane) w
sprawie katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Podmioty uprawnione do profesjonalnej rejestracji będą mogły wykonywać czynności:
-rejestracja danych pojazdu użytkowanego w ramach profesjonalnej rejestracji do jazdy testowej
- wykonanie „prerejestracji”
- anulowanie/wprowadzenie zmian dla czynności
- zakończenie ważności
Podniesiono zagadnienie zasadności odnotowania informacji o zakończeniu ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego –
w przypadku gdy pojazd np. został sprzedany przez terminem ważności wynikającym z profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.
PZPM i ZDS wskazały iż nie zgadzają się na przekazywanie w/w informacji – popierając swoje stanowisko brakiem odzwierciedlenia
w przepisach ustawy. Wskazano iż wystarczająca jest w tym zakresie data końca jazdy testowej. MC wskazało, iż ustawa daje
delegację do wydania rozporządzenia (zmieniającego) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji
pojazdów. Nowe kategorie danych w zakresie profesjonalnej rejestracji wskazane na poziomie ustawy zostaną doprecyzowane w
rozporządzenia. MC aktualnie przygotowuje rozporządzenie.
MC/COI odniesie się do w/w zagadnienia proponując ostateczny kształt rozwiązania w ramach dokumentacji analitycznej.

16.

Za pomocą Panelu Komunikacyjnego dla podmiotów uprawnionych wyświetlane będą komunikaty udostępnione z systemu o
dokonanych czynnościach oraz w przypadku gdy w przedmiotowym zakresie nastąpi zmiana np. w prawie. Dodatkowo
wyświetlane będą również powiadomienia o zdarzeniach, wydanych DR i zatrzymaniu blankietu/dokumentu. Podmioty będą
miały 14 dni od daty decyzji o uchyleniu profesjonalnej rejestracji aby pobrać raport z dotychczas prowadzonych w ramach
wykazu czynności. Po uchyleniu decyzji nie będą miały możliwości dokonać żadnej nowej czynności.
Raport będzie dostępny 14 dni od daty wygaśnięcia/uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji.
Ponadto podkreślono, że system nie będzie wspierał wydruku PRD.

17.

UFG poruszyło również kwestię wyszukiwania po numerze rejestracyjnym i limicie 50 podmiotów – COI zweryfikuje zagadnienie.
UFG zadało pytanie czy faktycznie przedsiębiorcy uprawnieni do profesjonalnej rejestracji mogą mieć wydane decyzje i
dokumenty wypełnione na dane osoby – nr PESEL a nie REGON. ZDS potwierdził, że jest to możliwe. Jest około 30 takich drobnych
przedsiębiorców.

18.

Prezes ZDS zadał pytanie czy dane w zakresie godziny i daty rozpoczęcia i zakończenia jazdy testowej mogłyby być przekazywane
automatycznie z systemu a nie wprowadzane ręcznie do aplikacji.
MC zweryfikuje zagadnienie od strony prawnej. Wstępnie wskazano, iż aplikacja ma być prowadzona w systemie
teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów, i że nie wydaje się aby była możliwość przesyłania osobno danych
dotyczących jazd testowych.

19.

Pani Anna Brzozowska (PZPM) zapytała czy aplikacja będzie oddana do testów i czy przewidziano podręczniki użytkownika
aplikacji.
Wskazano, iż testy będą organizowane i przedstawiciele PZPM i ZDS będą mogli w nich uczestniczyć.
MC wskazało, iż będzie przygotowana dokumentacja użytkownika aplikacji przez Wykonawcę.

Podsumowanie spotkania – akcje do podjęcia
Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Przesłanie dokumentacji analitycznej dla profesjonalnej
rejestracji

MC/COI

Do 01.03.2019r.

2.

Weryfikacja od strony prawnej i technicznej możliwości
zasilania aplikacji/CEP automatycznie przez
system/oprogramowanie po stronie podmiotów
uprawnionych do profesjonalnej rejestracji datą i
godziną początku oraz końca jazdy próbnej.

MC/COI

Do uwzględnienia w dokumentacji

3.

Rozpatrzenie wprowadzenia walidacji twardej na datę
końcową jazdy próbnej

MC/COI

Do uwzględnienia w dokumentacji

4.

Organizacja spotkania z PWPW w zakresie omówienia
uwag do przekazanej dokumentacji

MC

4-8.02.2019r.

Lp.

Akcje

1.

Termin i miejsce następnego spotkania:
Nie ustalono

