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 1. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO 
 1.1. Rodzaj podmiotu zgłaszającego 

1.1.1. Policja;                                                            1.1.2. Inspekcja Transportu Drogowego;             
      
     1.1.3. Straż Graniczna;                                            1.1.4. Żandarmeria Wojskowa;                                   

     1.1.5. Stacja Kontroli Pojazdów;                              1.1.6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; 

 1.2. Nazwa podmiotu zgłaszającego 

   1.3. Nazwisko osoby kontaktowej    1.4. Imię osoby kontaktowej    1.5. Telefon 

   1.6. E-mail    1.7. Kod pocztowy    1.8. Poczta 

   1.9. Miejscowość    1.10. Ulica    1.11. Numer domu 

   1.12. Numer lokalu    1.13. Powiat    1.14. Gmina 

 2. INFORMACJE O NIEZGODNOŚCI 
    2.1. Rodzaj niezgodności 

2.1.1. Brak pojazdu;          2.1.2. Brak dokumentu          2.1.3. Numer VIN / Tabliczka znamionowa          2.1.4 Inny błąd danych 

 2.2  Jakich danych dotyczy niezgodność? (wypełnić tylko jeśli w polu 2.1. wybrano Inny błąd danych) 
 
 
 2.3. Numer rejestracyjny pojazdu; 



 2.4. Numer VIN;  2.5. Numer DR / PC / polisy / badania 


 2.6. Rodzaj dokumentu; 
 
2.6.1. Dowód rejestracyjny;          2.6.2. Pozwolenie czasowe;          2.6.3. Polisa;          2.6.4. Badanie techniczne  

 2.7. Podmiot wydający dokument rejestracyjny (DR/PC); 



 2.8. Data wydania dokumentu
(dd-mm-rrrr); 

____  ____  ________ 


 2.9. Czynność blokowana przez brak danych; 
 
2.9.1. Badanie techniczne;          2.9.2. Zatrzymanie lub zwrot dokumentu;    
        
2.9.3. Kradzież pojazdu;             2.9.4. Polisa;           


 2.10. Data zdarzenia skutkującego 
koniecznością przekazania danych 
do ewidencji (dd-mm-rrrr); 

____  ____  ________ 

 2.11. Inne dane mogące pomóc wyjaśnić niezgodność; 






 
 
 
U W A G A  
 
Niniejszy formularz służy wyłącznie do zgłaszania niezgodności, które uniemożliwiają wprowadzenie 
danych do ewidencji  
 
 
 
 
 

MINISTERSTWO CYFRYZACJI 
ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI  

DO CENTRALNEJ EWIDENCJI POJAZDÓW 
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2.1 Rodzaj niezgodności W tym polu należy zaznaczyć odpowiedni obszar niezgodności blokującej możliwość wprowadzenia danych  
do ewidencji wstawiając znak X w kwadrat z odpowiednim zakresem 

2.1.1 Brak pojazdu Tę opcja należy wskazać, jeżeli w centralnej ewidencji pojazdów nie można wyszukać danych pojazdu, co 
uniemożliwia wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów  

2.1.2 Brak dokumentu Tę opcja należy wskazać, jeżeli w centralnej ewidencji pojazdów nie można wyszukać danych dokumentów 
pojazdu, co uniemożliwia wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów 

2.1.3 Numer VIN / Tabliczka 
znamionowa 

Tę opcja należy wskazać, jeżeli występuje niezgodność numeru VIN albo numeru nadwozia / podwozia / 
ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w centralnej 
ewidencji pojazdów 

2.1.4 Inny błąd danych Tę opcja należy wskazać, jeżeli żadna z pozostałych kategorii błędów nie jest odpowiednia dla zgłaszanej 
niezgodności uniemożliwiającej wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów 

2.2 Jakich danych dotyczy 
niezgodność?  

To pole należy wypełnić tylko, jeśli w polu 2.1. wybrano Inny błąd danych. Należy tu wskazać jaki jest 
charakter niezgodności uniemożliwiającej wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów, który nie 
mieści się we wcześniejszych kategoriach wskazanych opcjami od 2.1.1 do 2.1.3. 

2.3 Numer rejestracyjny pojazdu W tym polu należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy niezgodność uniemożliwiająca 
wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów 

2.4 Numer VIN W tym polu należy wpisać numer VIN pojazdu, którego dotyczy niezgodność uniemożliwiająca wprowadzenie 
danych do centralnej ewidencji pojazdów 

2.5 Numer DR/PC/polisy/badania W tym polu należy wpisać numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, albo polisy, albo 
identyfikator badania technicznego, którego dotyczy niezgodność uniemożliwiająca wprowadzenie danych do 
centralnej ewidencji pojazdów 

2.6 Rodzaj dokumentu W tym polu należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj dokumentu blokującego możliwość wprowadzenia danych  
do ewidencji wstawiając znak X w kwadrat z odpowiednim rodzajem 

2.6.1 Dowód rejestracyjny Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność występuje w danych dowodu rejestracyjnego 

2.6.2 Pozwolenie czasowe Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność występuje w danych pozwolenia czasowego lub pozwolenia 
czasowego do wielokrotnego wykorzystania 

2.6.3 Polisa Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność występuje w danych dotyczących polisy OC 

2.6.4 Badanie techniczne Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność występuje w danych dotyczących badania technicznego 

2.7 Podmiot wydający dokument 
rejestracyjny (DR/PC) 

W tym polu należy wpisać dane podmiotu, który wydał dokument rejestracyjny (dowód rejestracyjny, 
pozwolenie czasowe, pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania)  

2.8 Data wydania dokumentu W tym polu należy wpisać datę wydania dokumentu wskazanego w polu 2.5 wpisaną w formacje dd-mm-rrrr 
gdzie dd oznacza 2 cyfry dnia, mm oznacza dwie cyfry miesiąca, rrrr oznacza cztery cyfry roku. 

2.9 Czynność blokowana przez 
brak danych 

W tym polu należy zaznaczyć odpowiednią czynność blokującą możliwość wprowadzenia danych  
do ewidencji wstawiając znak X w kwadrat z odpowiednią czynnością 

2.9.1 Badanie techniczne Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność blokuje czynności związane z wprowadzeniem do centralnej 
ewidencji pojazdów danych o badaniu technicznym 

2.9.2 Zatrzymanie lub zwrot 
dokumentu 

Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność blokuje czynności związane z wprowadzeniem do centralnej 
ewidencji pojazdów danych o zatrzymaniu lub zwrocie dokumentu pojazdu 

2.9.3 Kradzież pojazdu Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność blokuje czynności związane z wprowadzeniem do centralnej 
ewidencji pojazdów danych o kradzieży pojazdu 

2.9.4 Polisa Tę opcja należy wskazać, jeżeli niezgodność blokuje czynności związane z wprowadzeniem do centralnej 

ewidencji pojazdów danych o polisie OC 

2.10 Data zdarzenia skutkującego 

koniecznością przekazania danych  

do ewidencji 

W tym polu należy wpisać datę zdarzenia skutkującego koniecznością przekazania danych do ewidencji 

wpisaną w formacje dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza 2 cyfry dnia, mm oznacza dwie cyfry miesiąca, rrrr oznacza 

cztery cyfry roku. 

2.11 Inne dane mogące pomóc 

wyjaśnić niezgodność 

W tym polu można podać dodatkowe informacje, które w ocenie zgłaszającego mogą okazać się pomocne w 

wyjaśnieniu niezgodności uniemożliwiającej wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów lub 

mogą przyspieszyć jej wyjaśnianie. 

 


