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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 631) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 

i 1926) 

 

 

Art. 38. 

[Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego 

organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:] 

<Kierujący pojazdem, a w przypadku, o którym mowa w art. 80w ust. 4 – podmiot 

uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, zajmujący się dystrybucją pojazdów albo 

jego pracownik, są obowiązani mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego 

organu odpowiednio wymagane dla danego rodzaju pojazdu, kierującego lub podmiotu 

uprawnionego:> 

1)   dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; 

2)   dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; 

3)   dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to 

ubezpieczenie; 

3a)   zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym 

w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 978); 

4)    zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami; 
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4a)   dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez 

producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela; 

<4b) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z 

wynikiem pozytywnym albo inny dokument wydany przez właściwy organ 

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, potwierdzający 

przeprowadzenie badania technicznego pojazdu i aktualność terminu 

przeprowadzenia następnego badania technicznego pojazdu – w przypadku 

pojazdu niebędącego nowym pojazdem użytkowanym w ruchu przez podmiot 

uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2;> 

5)   inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. 

 

 

Art. 67. 

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych 

przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać pojazdy. 

<1a. Nie wymaga się zezwolenia na odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

wykonywania przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, 

zajmujący się produkcją pojazdów, jazdy testowej dla niekompletnego samochodu 

ciężarowego albo niekompletnej przyczepy, jeśli przed kompletacją pojazdy te nie 

spełniają warunków technicznych w zakresie:  

1) przedniego i tylnego zderzaka lub urządzenia ochronnego zabezpieczającego przed 

wjechaniem pod pojazd innego pojazdu; 

2) osłon bocznych; 

3) błotników; 

4) świateł zewnętrznych pojazdu: kierunkowskazów bocznych i świateł odblaskowych 

bocznych, pozycyjnych bocznych oraz obrysowych przednich i tylnych.> 

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w 

hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego. 
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Art. 74. 

1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając 

pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. 

2. Czasowej rejestracji dokonuje się: 

1)   z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu; 

2)   na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: 

a)  wywozu pojazdu za granicę, 

b)  przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

c)  przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego 

lub naprawy; 

[3)    na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, 

przedmiotu wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań;] 

2a. Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać pomimo braku 

dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 

i 6a. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. 

2b. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży 

oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie 

nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. 

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni [, z zastrzeżeniem ust. 

4.] Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw 

związanych z rejestracją pojazdu. 

[4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestracji dokonuje się na okres wynikający z 

wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.] 

5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca 

się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. 

a. 

 

 

Art. 75a. 

[1. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
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gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) 

i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, 

zwanego dalej "rejestrem". Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 75aa-75d jest mowa 

o tablicach rejestracyjnych, należy przez to rozumieć także ich wtórniki.] 

<1. Produkcja tablic rejestracyjnych, w tym profesjonalnych tablic rejestracyjnych, 

oraz wtórników tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) i wymaga 

wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego 

dalej „rejestrem”. Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 75aa–75d jest mowa o 

tablicach rejestracyjnych, należy przez to rozumieć także ich wtórniki, z tym że nie 

dotyczy to profesjonalnych tablic rejestracyjnych.> 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia 

następujące warunki: 

1)   posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub 

materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek 

ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do 

wyrobu tablic rejestracyjnych; 

2)   posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich 

produkcji z warunkami technicznymi; 

3)   nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne; 

4)   nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne; 

5)   nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby 

fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 

3. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2, uważa się 

jednostkę: 

1)   produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi; 

2)   produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych; 

3)   tłoczącą numery rejestracyjne; 

4)   produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szczególne znaczenie do 

produkcji tablic rejestracyjnych; 
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5)   przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic 

rejestracyjnych. 

4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie: 

1)   organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów - z wytłoczonymi numerami 

rejestracyjnymi; 

2)   przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - bez wytłoczonych numerów 

rejestracyjnych. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, są przetwarzane, produkowane lub 

sprowadzane z zagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2. 

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje: 

1)   materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5; 

2)   wyprodukowanych tablic rejestracyjnych; 

3)   sprzedanych tablic rejestracyjnych. 

 

[Art. 75b. 

Organ właściwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczając na nich 

znak legalizacyjny.] 

 

<Art. 75b. 

Organ właściwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, w tym 

profesjonalne tablice rejestracyjne, umieszczając na nich znak legalizacyjny.> 

 

<Art. 75ba. 

Warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego służącego do legalizacji 

profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych są zgodne z warunkami technicznymi i 

wzorem nalepki legalizacyjnej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 

75c pkt 2.> 

 

 

<Art. 75ca. 

Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego 

zabezpieczenia obrotu profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami 
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mającymi szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji profesjonalnych tablic 

rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, materiały mające szczególne znaczenie 

dla produkcji tych tablic oraz warunki prowadzenia ewidencji, o których mowa 

w art. 75a ust. 6, w zakresie profesjonalnych tablic rejestracyjnych; 

2) tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych.> 

 

[Art. 75d. 

Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów dowodów 

rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart 

pojazdów na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych.] 

 

 

<Art. 75d. 

1. Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta następujących 

dokumentów: blankietów dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek 

kontrolnych i kart pojazdów, mając na uwadze: 

1) znaczenie produkcji tych dokumentów dla krajowej polityki bezpieczeństwa 

państwa;  

2) ujednolicenie i uproszczenie wytwarzania i dystrybucji dokumentów 

publicznych i możliwości ich personalizacji, oraz druków o strategicznym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa; 

3) zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa produkowanych dokumentów, 

w tym ochrony informacji niejawnych;  

4) zdolność i gotowość do poniesienia nakładów inwestycyjnych na uruchomienie 

procesów produkcyjnych w wysokości i terminie wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw transportu;  

5) potencjał techniczny w dziedzinie personalizacji i zabezpieczeń dokumentów, 

w tym niejawnych; 

6) potrzebę nadzoru procesu produkcyjnego tych dokumentów przez administrację 

rządową. 
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2. Producent wybrany zgodnie z ust. 1 na zamówienie organów właściwych w sprawach 

rejestracji pojazdów produkuje i dystrybuuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

na warunkach i w sposób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 75c 

pkt 1, art. 75ca pkt 1, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 77 ust. 4 pkt 4 i art. 80zc ust. 1 pkt 

6.> 

 

 

„<Art. 78b. 

Opłata za wydanie: 

1) dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic 

(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników, o których 

mowa w art. 75 ust. 2, 

2) karty pojazdu oraz jej wtórnika, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 3a, 

3) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ust. 3, 

4) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych, o których mowa w art. 80t ust. 2 

– stanowi dochód powiatu.> 

 

Art. 79b. 

W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza 

pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu <albo nowych 

blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych>, spowodowana została 

zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę 

lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie [tego 

dokumentu] <tych dokumentów>. 

 

Art. 79c. 

W przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy 

powiatu albo miejscowości, dowody rejestracyjne, <blankiety profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych>, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, <profesjonalne 

tablice rejestracyjne> znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne wydane przed dniem 
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wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub 

zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność. 

 

[Art. 80. 

Zadania i kompetencje określone w art. 73 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3 i art. 

78 ust. 3 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy 

powiatu warszawskiego.] 

 

<Art. 80. 

Zadania i kompetencje określone w art. 73 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3, 

art. 78 ust. 3 i art. 80t ust. 2 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. 

Przepis ten nie dotyczy miasta stołecznego Warszawy.> 

 

 

Art. 80b. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1)   identyfikujące pojazd: 

a)  numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, 

b)  numer rejestracyjny pojazdu; 

2)   o właścicielu pojazdu: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

3)   o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 
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c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

4)   o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację 

którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu): 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

5)   o zbyciu pojazdu: 

a)  datę zgłoszenia zbycia pojazdu, 

b)  datę zbycia pojazdu, 

c)  dane nabywcy: 

–  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

–  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

–  datę i miejsce urodzenia, 

–  numer identyfikacyjny REGON, 

–  adres zamieszkania (siedziby), 

–  datę zgonu; 

6)   o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania 

(siedziby), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer 

i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

wydało ten dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 
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d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

f)  dane o umowie; 

7)   o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: 

a)  dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, 

b)  (uchylona), 

c)  numer pozycji w rejestrze zastawów, 

d)  datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów, 

e)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika, 

f)  numer PESEL zastawnika, 

g)  numer identyfikacyjny REGON zastawnika, 

h)  datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów, 

i)  nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu; 

8)   o dokumentach pojazdu: 

a)  dane o dowodzie rejestracyjnym, 

b)  dane o pozwoleniu czasowym, 

c)  dane o karcie pojazdu 

- oraz o ich wtórnikach; 

<8a) o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji 

o profesjonalnej rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych;  

8b) zamieszczone w wykazie pojazdów użytkowanych w ruchu drogowym 

prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2: 

a) o pojazdach użytkowanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z 

wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

b) o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych;> 

9)   o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o 

ich wtórnikach; 

<9a) o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji;> 

10)  o badaniach technicznych pojazdu; 

11)  o szkodach istotnych; 

12)  o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia); 

13)  techniczne o pojeździe; 
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14)  o kradzieży i odnalezieniu pojazdu; 

15)  o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

<15a) o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego> 

16)  o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu; 

17)  o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego 

wyrejestrowaniu; 

18)  o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z 

końcowej partii produkcji; 

19)  identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub 

zmiany danych; 

20)  o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez 

organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 

lit. a oraz pkt 8-18 i 20, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 

1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący 

ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju 

przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w 

odniesieniu do emisji CO2. 

3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się . 

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). 

<5. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście 

informację o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz o 

niezwróceniu przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, 

blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w terminie 

określonym w art. 80y ust. 1 poprzez jej automatyczne udostępnienie przez system 

teleinformatyczny obsługujący ewidencję do pobrania za pomocą systemu 
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teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta wykonuje zadania związane 

z rejestracją pojazdów.> 

 

 

Art. 80ba. 

1. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1, są przekazywane do ewidencji: 

1)   przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, [pkt 8 i 9] <pkt 8, 8a, 9 i 9a>, pkt 10 - w zakresie 

terminu okresowego badania technicznego w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej 

niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 12 i 13 oraz pkt 16-

18, z wyłączeniem daty zgonu; 

2)   przez zakłady ubezpieczeń - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 

6 i 11; 

<2a) przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, któremu 

wydano decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów – w zakresie danych, o 

których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b> 

3)   przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji - w zakresie danych, o których mowa 

w art. 80b ust. 1 pkt 14; 

4)   przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub 

Żandarmerii Wojskowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 15 

<i 15a>; 

5)   za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po dokonaniu wpisu zastawu 

rejestrowego do rejestru zastawów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b 

ust. 1 pkt 7; 

6)   przez stacje kontroli pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 

pkt 10 i 15. 

2. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 19, są uzupełniane w sposób automatyczny 

przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 i 6 wprowadzają dane do ewidencji w czasie 

wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za 

pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów 

teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty. 
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4. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT), centralnej ewidencji kierowców, centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych, rejestru zastawów oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, o ile są w nich gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji: 

1)   może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych 

pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON, TERYT, centralną ewidencją 

kierowców i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi 

rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz 

konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych; 

2)   w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości może określić, w drodze 

rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a 

rejestrem zastawów, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu 

danych pomiędzy ewidencją a rejestrem zastawów, poprawności i aktualności 

gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych; 

3)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a 

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb 

współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady 

ubezpieczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych 

pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, poprawności 

i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych 

osobowych. 
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Art. 80bb.
 

1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w 

art. 80ba ust. 1, zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji. 

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w 

ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i 

dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. 

<2b. Obowiązek weryfikacji danych, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy danych, o 

których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b.> 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, 

mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań 

wynikających z niniejszej ustawy. 

 

Art. 80bd.
 

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku 

dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot 

właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych 

danych w celu usunięcia niezgodności. 

<3a. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 

8b.> 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a 

także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po 

zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności 

i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów 

administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo. 
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Art. 80d. 

1.  (uchylony). 

2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej 

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty 

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7: 

1)   przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 

2)    sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w 

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 

3c. (27) Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537), z wyłączeniem art. 75 § 4a w 

zakresie określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości zobowiązania 

podatkowego oraz art. 75 § 4b, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. 

4. Przychodami Funduszu są: 

1)   opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 

2)    (28) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, <art. 80t 

ust. 2>, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1; 

2a)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5; 

3)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

4)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 

ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 

1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 

3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 

3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 
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ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708); 

4a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 

1954); 

5)   odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych 

opłat ewidencyjnych; 

6)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7)   inne przychody. 

4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których mowa 

w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) - w 

zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów 

homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.  Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, 

<art. 80t ust. 2> art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 

14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 

33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 

87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 

ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć 

równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 

ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu 

średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o 

którym mowa w ust. 7. 
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7. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)    wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 

ust. 3 i 3a, <art. 80t ust. 2> art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, 

art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 

9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 

2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, 

art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 

2)   zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie 

jest uzależnione od jej uiszczenia; 

3)   koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 

4)   terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 
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<Rozdział 2d 

Profesjonalna rejestracja pojazdów 

 

 

Art. 80s. 

1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, 

motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych 

tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony jest 

profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami (tablicą) 

rejestracyjnymi. 

2. Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się 

profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) 

rejestracyjnymi są: 

1) przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, 

a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, 

zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach 

handlu) lub badaniem pojazdów,  

2) jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części  

– zwani dalej „podmiotami uprawnionymi”. 

3. Za przedsiębiorcę zajmującego się produkcją pojazdów, o którym mowa w ust. 2 pkt 

1, uznaje się producenta pojazdu kompletnego, skompletowanego lub 

niekompletnego. 

4. Przez jazdę testową rozumie się jazdę pojazdem w ruchu drogowym wykonywaną: 

1) z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych,  

2) w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony w zakresie, 

o którym mowa w ust. 2, 

3) przez podmiot uprawniony albo osoby, o których mowa w art. 80w ust. 2–4 

– w celu przeprowadzenia testu produkowanego lub badanego pojazdu, w tym 

przedmiotu jego wyposażenia lub części, lub testu pojazdu będącego 

przedmiotem dystrybucji.  
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5. Profesjonalny dowód rejestracyjny stanowi wypełniony przez starostę i podmiot 

uprawniony blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Blankiet 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego jest wypełniany w części przez starostę, a w 

części przez podmiot uprawniony, stosownie do zakresu określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 4. 

6. Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd 

testowych przez okres: 

1) 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

2) 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

– jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów, do której zostały wydane blankiety profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych.  

 

 

Art. 80t. 

1. O decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów może ubiegać się podmiot 

uprawniony, który:  

1) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów – dotyczy przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą 

fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej 

osobowości prawnej jednostki organizacyjnej; 

2) złożył oświadczenia, że:  

a) każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał 

warunki określone w art. 66, odpowiednie dla pojazdu, którym będą 

wykonywane te jazdy,  

b) będzie użytkował w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego 

dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy, dla których posiada 

udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu 

wykonywania jazd testowych, 
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c) blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane 

wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten 

podmiot.  

2. Starosta właściwy ze względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego, na 

wniosek tego podmiotu, wydaje decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, 

blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice 

(tablicę) rejestracyjne, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:  

1) oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z 

rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o 

wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy 

aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo 

oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, 

dystrybucją lub badaniem pojazdów;  

2) kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania 

odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części – w 

przypadku jednostek, o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2; 

3) oświadczenia: 

a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów 

osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki 

organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, 

b) o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

4) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji 

pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych 

i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty 

ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych 

i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 lit. a, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
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oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

5. Opłatę: 

1) za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych 

profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz 

2) ewidencyjną za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz 

zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne  

– pobiera starosta.  

6. Wysokość opłaty za wydanie: 

1) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie może przekroczyć 100 zł; 

2) blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego nie może przekroczyć 20 zł; 

3) profesjonalnych tablic rejestracyjnych nie może przekroczyć: 

a) 80 zł za komplet profesjonalnych tablic samochodowych,  

b) 40 zł za profesjonalną tablicę motocyklową,  

c) 30 zł za profesjonalną tablicę motorowerową; 

4) znaku legalizacyjnego nie może przekroczyć 15 zł. 

7. Starosta, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest obowiązany do 

przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  

 

 

Art. 80u. 

1. Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje na okres 1 roku, licząc 

od dnia jej wydania.  

2. W decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta nadaje jeden albo, na 

wniosek podmiotu uprawnionego, więcej niż jeden numer rejestracyjny.  

3. Do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje: 

1) wypełnione przez siebie blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych 

w liczbie: 
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a) wnioskowanej przez podmiot uprawniony, ale nieprzekraczającej 100 sztuk,  

b) wnioskowanej – w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się 

produkcją pojazdów; 

2) zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne odpowiadające 

numerowi rejestracyjnemu albo numerom rejestracyjnym nadanym w decyzji 

o profesjonalnej rejestracji pojazdów. 

4. W okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot 

uprawniony, po wykorzystaniu blankietów profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych, może złożyć staroście wniosek o wydanie dodatkowych blankietów 

w liczbie określonej w ust. 3 pkt 1, przy czym do wniosku dołącza się profesjonalne 

dowody rejestracyjne. W takim przypadku starosta wydaje dodatkowy załącznik do 

decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów. 

 

Art. 80v. 

1. Jeżeli nie później niż 60 dni przed upływem daty ważności decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów podmiot uprawniony złoży staroście wniosek o wydanie kolejnej 

decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu, starosta wydaje kolejną decyzję o 

profesjonalnej rejestracji pojazdów, która będzie obowiązywać od dnia 

następującego po ostatnim dniu terminu ważności poprzedniej decyzji o 

profesjonalnej rejestracji pojazdu. Przepisy art. 80t i art. 80u stosuje się.  

2. Podmiot uprawniony, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 

zwrócić profesjonalne dowody rejestracyjne.  

3. Niewykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz 

dotychczasowe profesjonalne numery rejestracyjne i profesjonalne tablice (tablicę) 

rejestracyjne starosta ujmuje, nieodpłatnie, na wniosek podmiotu uprawnionego, 

w kolejnej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu, bez konieczności ich zwrotu 

przy zwracaniu się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

Art. 80w. 

1. W celu wykonania jazdy testowej danym pojazdem wypełnia się blankiet 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. 
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2. Jazda testowa może być wykonywana przez podmiot uprawniony albo przez jego 

pracownika. 

3. W przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją pojazdów jazda 

testowa może być wykonywana także na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

4. Dopuszcza się wykonywanie jazdy testowej przez osobę zainteresowaną zakupem 

pojazdu, pod warunkiem jej wykonywania w obecności podmiotu uprawnionego 

zajmującego się dystrybucją pojazdów albo jego pracownika. 

5. Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, nie 

może przekazywać blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych osobie, która nabyła pojazd od tego podmiotu, ani innemu 

podmiotowi. 

6. Na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego starosta nie może dokonać 

rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 73 i art. 74. 

 

 

Art. 80x. 

1. Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, 

jest obowiązany prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez siebie w ruchu 

drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 

i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w systemie 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów. 

2. Podmiot uprawniony zamieszcza w wykazie pojazdów, o którym mowa w ust. 1, dane, 

o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b, wypełniając blankiet profesjonalnego 

dowodu rejestracyjnego, przed zawarciem przez ten podmiot umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa 

w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

3. Podmiot uprawniony może zamieścić w wykazie pojazdów, o którym mowa w ust. 1, 

dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b lit. a, przed wypełnieniem przez ten 

podmiot blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. 
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Art. 80y. 

1. W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji 

pojazdów podmiot uprawniony jest obowiązany zwrócić staroście blankiety 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz 

profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne, z wykorzystaniem dokumentu zwrotu. 

2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia decyzji o profesjonalnej rejestracji 

pojazdów podmiot uprawniony złoży staroście wniosek o wydanie kolejnej decyzji 

o profesjonalnej rejestracji pojazdów, starosta, wydając tę decyzję, wydaje temu 

podmiotowi, nieodpłatnie, niewykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne. Po tym okresie 

zwrócone profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne starosta może wydać odpłatnie 

innemu podmiotowi uprawnionemu, który złożył wniosek o wydanie decyzji 

o profesjonalnej rejestracji pojazdów, za zgodą tego podmiotu. 

3. Podmiot uprawniony zawiadamia niezwłocznie starostę o: 

1) zaprzestaniu działalności w zakresie produkcji, dystrybucji, badań pojazdów 

albo badań przedmiotów wyposażenia lub części; 

2) zmianie nazwy lub adresu siedziby albo oddziału lub numeru identyfikacyjnego 

REGON.  

4. W przypadku zmiany danych podmiotu uprawnionego, o których mowa w ust. 3 pkt 

2, podmiot uprawniony składając zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zwraca 

staroście blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalne 

dowody rejestracyjne. Przepisy art. 80t stosuje się odpowiednio. 

 

 

Art. 80z. 

1. W przypadku gdy doszło do utraty lub zniszczenia blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub 

profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podmiot uprawniony jest 

obowiązany niezwłocznie złożyć staroście oświadczenie, że doszło do utraty lub 

zniszczenia blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, ze wskazaniem ich serii i numerów, lub 
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że doszło do utraty lub zniszczenia profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, 

ze wskazaniem ich numeru rejestracyjnego i numeru znaku legalizacyjnego.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

Art. 80za. 

W przypadku gdy w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów 

doszło do utraty lub zniszczenia: 

1) blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub  

2) profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych  

– podmiot uprawniony może złożyć staroście wniosek o wydanie, za opłatą oraz 

opłatą ewidencyjną, nowych blankietów w liczbie odpowiadającej liczbie 

blankietów utraconych lub zniszczonych lub nowych profesjonalnych tablic 

(tablicy) rejestracyjnych. 

 

 

Art. 80zb. 

1. Starosta, w drodze decyzji, uchyla decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w 

przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji, 

dystrybucji lub badania pojazdów;  

2) jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części zaprzestała przeprowadzania odpowiednich badań 

pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części; 

3) ujawnione zostało, że po dniu wydania decyzji o profesjonalnej rejestracji 

pojazdów: 

a) przedsiębiorca, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członek władz organów 

osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki 

organizacyjnej został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko 
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mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, 

b) podmiot uprawniony użytkował w ruchu drogowym z wykorzystaniem 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdy, dla których nie posiadał 

udokumentowanego prawa do dysponowania nimi; 

4) podmiot uprawniony złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa 

w art. 80t ust. 3 pkt 3 lit. a; 

5) podmiot uprawniony złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o utracie lub 

zniszczeniu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych; 

6) podmiot uprawniony złożył staroście wniosek o wydanie dodatkowych albo 

nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w okresie 

ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, a nie zwrócił 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych albo nie złożył oświadczenia o ich 

utracie lub zniszczeniu, o którym mowa w art. 80z ust. 1; 

7) podmiot uprawniony przekazał blankiet profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego, profesjonalny dowód rejestracyjny lub profesjonalne tablice 

(tablicę) rejestracyjne innemu podmiotowi; 

8) podmiot uprawniony wykonywał jazdę testową, korzystając z niewypełnionego 

blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; 

9) podmiot uprawniony nie dopełnił obowiązku prowadzenia wykazu pojazdów, 

o którym mowa w art. 80x ust. 1.  

2. Decyzja o uchyleniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podlega 

natychmiastowemu wykonaniu.  

3. Podmiot uprawniony może ponownie wnioskować o wydanie decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym:  

1) nastąpiło uchylenie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów z przyczyn, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3–9;  

2) nastąpiło uchylenie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów z przyczyn, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a podmiot uprawniony nie zwrócił staroście 

blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych 
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dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych 

albo nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 80z ust. 1; 

3) upłynął termin ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, a w ciągu 

30 dni od upływu tego terminu podmiot uprawniony nie zwrócił staroście 

blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych 

albo nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 80z ust. 1. 

 

 

Art. 80zc. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją 

pojazdów; 

2) wzór: 

a) wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,  

b) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, 

c) oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3,  

d) wniosku o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych,  

e) dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic 

(tablicy) rejestracyjnych; 

3) wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; 

4) zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez 

starostę i podmiot uprawniony; 

5) wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie 

muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badania; 

6) warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych; 

7) wysokość opłaty za wydanie: 

a) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, 

b) blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, 
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c) profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym: 

– kompletu profesjonalnych tablic samochodowych,  

– profesjonalnej tablicy motocyklowej,  

– profesjonalnej tablicy motorowerowej, 

d) znaku legalizacyjnego.  

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

transportu uwzględnia: 

1) konieczność ujednolicenia wzorów dokumentów i tablic wydawanych w ramach 

profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz potrzebę zapewnienia ich 

funkcjonalności; 

2) konieczność prawidłowego zabezpieczenia blankietów profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych i profesjonalnych tablic rejestracyjnych; 

3) koszt wyprodukowania blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych 

i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych; 

4) koszty czynności administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji 

o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych; 

5) potrzebę minimalizowania obciążeń administracyjnych dla podmiotów 

uprawnionych. 

 

 

Art. 80zd. 

1. Stawki opłat, o których mowa w art. 80t ust. 6 i art. 80zc ust. 1 pkt 7 lit. b i d, 

podlegają co 6 lat waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem za okres 6 poprzednich lat obliczonemu na 

podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  

2. W przypadku gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ma wartość ujemną, stawki 

opłat, o których mowa w art. 80t ust. 6 i art. 80zc ust. 1 pkt 7 lit. b i d, nie ulegają 

zmianie.  
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3. Minister właściwy do spraw transportu, co 6 lat, nie później niż do dnia 

31 października, ogłasza, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłat, o których mowa w art. 80t ust. 6 

i art. 80zc ust. 1 pkt 7 lit. b i d, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego, 

zaokrąglając je w górę do 0,5 złotego albo do złotego. 

 

 

Art. 80ze. 

1. Podmiot uprawniony przechowuje: 

1) decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów,  

2) blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne dowody 

rejestracyjne, 

3) profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne  

– w swojej siedzibie albo oddziale, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą lub 

zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Podmiot uprawniony przechowuje: 

1) decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów przez okres 5 lat od dnia, w 

którym upłynął termin ważności tej decyzji, lub od dnia uchylenia tej decyzji; 

2) blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody 

rejestracyjne i profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne do czasu ich zwrotu 

staroście. 

3. W przypadku kradzieży blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych podmiot uprawniony zawiadamia o tym fakcie właściwy organ 

Policji oraz starostę, który wydał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów. 

 

 

Art. 80zf. 

1. Zabrania się: 

1) korzystania z profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych przez osobę do tego nieuprawnioną; 
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2) wykonywania jazdy testowej bez wypełnionego profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego. 

2. W przypadku trzykrotnego zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w 

ciągu danego roku kalendarzowego podmiot uprawniony podlega karze pieniężnej, o 

której mowa w art. 140ma ust. 2. 

3. Starosta po otrzymaniu od administratora centralnej ewidencji pojazdów informacji 

o pierwszym zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego podmiotowi 

uprawnionemu informuje ten podmiot, że w przypadku zatrzymania po raz trzeci 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w ciągu danego roku kalendarzowego 

nałoży na niego karę pieniężną, o której mowa w art. 140ma ust. 2.> 

 

 

<Art. 132a. 

1. Przepisy art. 132 ust. 1, 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego, o którym mowa w art. 80s ust. 1. 

2. Policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzymuje również: 

1) profesjonalny dowód rejestracyjny – w przypadku korzystania z profesjonalnego 

dowodu rejestracyjnego przez osobę do tego nieuprawnioną; 

2) blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – w przypadku wykonywania 

jazdy testowej z niewypełnionym blankietem profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego.  

3. W przypadku zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego policjant albo 

funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje pokwitowanie. Może on zezwolić na dalsze 

używanie pojazdu przez okres 24 godzin, określając warunki tego używania w 

pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w 

ust. 2, a także w art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 6. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odpowiedni organ Policji albo Straży 

Granicznej przesyła niezwłocznie zatrzymany blankiet profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego staroście, który go wydał.> 
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Art. 134. 

W stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów 

kierowanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową uprawnienia i obowiązki 

policjantów określone w art. 132 ust. 1-3 <, art. 132a> art. 133 ust. 1 wykonują również 

żołnierze Żandarmerii Wojskowej. 

 

Art. 134a. 

W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której mowa w art. 

129a ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w 

art. 132 ust. 1-3, 5 i 6 K<, art. 132a>  oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio 

inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji. 

 

 

<Art. 140ma. 

1. Podmiot uprawniony, który: 

1) nie zwrócił staroście w terminie, o którym mowa w art. 80y ust. 1, blankietów 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów 

rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podlega 

karze pieniężnej w wysokości 3000 zł; 

2) nie prowadzi wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1, podlega karze pieniężnej 

w wysokości 5000 zł. 

2. Podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego 

zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny, podlega karze pieniężnej w 

wysokości 2000 zł.> 

 

 

Art. 140n. 

1. Kary pieniężne, w sprawach określonych w art. 140m <i art. 140ma>, nakładane są w 

drodze decyzji administracyjnej. 

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140m: 
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1)   za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów 

wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d ust. 1 i ust. 6 pkt 2 

przeznaczonych dla konsumentów, nakłada właściwy organ Inspekcji Handlowej; 

2)    za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których mowa w 

art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentów, nakłada 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. 

<2a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma, nakłada starosta.> 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2: 

1)   pkt 1 stanowią dochód budżetu państwa; 

2)   pkt 2 stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego. 

<3a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma, stanowią dochód powiatu.> 

4. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność 

naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. 

5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębne rachunki bankowe odpowiednio budżetu państwa 

<, starostwa>albo Transportowego Dozoru Technicznego, w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. 

6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140m <i art. 140ma.>, w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 

1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966 i 1941) 

 

 

<Art. 96c. 

Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie 

nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny 

dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny.> 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 

1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) 

 

 

<Art. 16c. 

Zabrania się wykonywania przewozu drogowego pojazdem dopuszczonym do ruchu na 

podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w art. 80s ust. 1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”; 

2) w załączniku nr 3 do ustawy, w tabeli, po lp. 1.8 dodaje się lp. 1.9 w brzmieniu: 

1.9. 
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem, o którym 

mowa w art. 16c 
5000 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1926) 

 

Art. 2. 

1. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

1)   biuro narodowe - organizację zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, 

które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

2)   budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego - obiekt budowlany o powierzchni 

powyżej 20 m
2
 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), będący w posiadaniu 

rolnika; 

3)   centralna ewidencja pojazdów - centralną ewidencję pojazdów określoną w art. 80a-

80e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.); 

4)   gospodarstwo rolne - obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz 

sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający 

łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu 
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podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego 

powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział 

specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

5)   komisja do rozpatrywania roszczeń - komisję do rozpatrywania roszczeń z tytułu 

szkód wyrządzonych przez wojska obce, powołaną przez Ministra Obrony Narodowej 

na podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 

terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108); 

6)   organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 

888, 996 i 1823); 

7)   organ odszkodowawczy - organ odpowiedzialny za zaspokajanie roszczeń 

poszkodowanych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w 

art. 4 pkt 1, wynikających ze zdarzeń, które zaistniały na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego 

oraz na terytorium państw trzecich, i powstałych w związku z ruchem pojazdów 

mechanicznych ubezpieczonych i zarejestrowanych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

8)   ośrodek informacji - ośrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 

informacje o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych przez zakłady 

ubezpieczeń; 

9)   państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, 

którego biuro narodowe jest Członkiem Systemu Zielonej Karty; 

10)  pojazd mechaniczny: 

a)  pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

b)  pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z 

wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników 

posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego 

gospodarstwa; 

<10a) pojazd do jazd testowych – pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10 

lit. a, użytkowany przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 
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ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na podstawie decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów;> 

11)  pojazd historyczny - pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, będący: 

a)  pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

b)  pojazdem mającym co najmniej 40 lat, 

c)  pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę 

samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla 

udokumentowania historii motoryzacji; 

11a)  reprezentant do spraw roszczeń - reprezentanta do spraw roszczeń w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), ustanowionego w 

Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

12)  rolnik - osobę fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo 

rolne; 

13)  trzęsienie ziemi - naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich serię) gruntu, 

powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od 

ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są 

najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala 

Richtera); 

14)  ubezpieczenie graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku braku ważnej 

Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za 

granicą, z wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w 

państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia 

Wielostronnego; 

14a)  wprowadzenie pojazdu do ruchu - wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą 

zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 

15)  Porozumienie Wielostronne - umowa zawarta między biurami narodowymi z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki 

między biurami narodowymi; 
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16)  sygnatariusz Porozumienia Wielostronnego - biuro narodowe, które zawarło umowę 

dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów 

mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Wielostronnego; 

17)  Zielona Karta - międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura 

narodowego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to 

rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

 

Art. 23. 

1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 

ruchem posiadanego przez niego pojazdu. 

1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a <i pkt 10a>, 

zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w 

odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia 

ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, 

obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd 

jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W 

odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały 

okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, 

przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo 

pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu. 

 

 

Art. 27. 

1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 

miesięcy, zwaną dalej "umową ubezpieczenia krótkoterminowego", można zawrzeć, jeżeli 

pojazd mechaniczny jest: 
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1)   zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2; 

2)   zarejestrowany czasowo; 

3)   zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest 

Rzeczpospolita Polska; 

4)   pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b; 

5)   pojazdem historycznym [.] <;> 

<6) pojazdem do jazd testowych.> 

2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do 

pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów 

mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w 

zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży. 

3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych 

zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, 

określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela 

pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni. 

4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych 

określonych w art. 2 pkt 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące. 

5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, 

można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni. 

6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd 

mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku 

rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni. 

<7. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego może zawrzeć podmiot uprawniony, o 

którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na okres ważności 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, nie krótszy jednak niż 30 dni, w odniesieniu do 

pojazdów do jazd testowych, które nie były uprzednio zarejestrowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów art. 73 i art. 74 tej ustawy.> 
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Art. 29. 

1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych: 

1)   najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów 

historycznych <i pojazdów do jazd testowych>, ale nie później niż z chwilą 

wprowadzenia pojazdu do ruchu; 

<1a) najpóźniej w dniu wypełnienia przez podmiot uprawniony, o którym 

mowa w art. 80s ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, blankietu 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, ale nie później niż z chwilą 

wprowadzenia pojazdu do ruchu, w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych, 

które nie były uprzednio zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie przepisów art. 73 i art. 74 tej ustawy;> 

2)   przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz 

pojazdów historycznych; 

3)   przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem 

mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na 

podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia 

granicznego; 

4)   przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które 

nie zostały zarejestrowane; 

5)   przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz 

pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu; 

6)   (uchylony); 

7)   najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku 

określonym w art. 28 ust. 3; 

8)   najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach 

określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4; 

9)   najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej 

wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1; 

10)  najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie 

określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 

poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1823) [.] <;> 
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<11) najpóźniej w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia krótkoterminowego, 

o której mowa w art. 27 ust. 7, ale nie później niż z chwilą wydania pojazdu 

nabywcy przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym.> 

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed 

rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu 

mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić 

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu albo 

świadectwo zgodności, świadectwo zgodności WE, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, 

decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia 

indywidualnego WE pojazdu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od 

umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy. 

 

 

Art. 31. 

1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego 

posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na 

posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, 

przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa 

ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba 

że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją 

na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona 

rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się. 

2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało 

przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej 

kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od 

dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek 

przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo 

własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach 

obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o 

dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do 

jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. 

Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu 

mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie 

znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej 

kalkulacji składki. 

3. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego 

zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło 

lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa 

własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu 

mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu 

mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego 

pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest 

obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 

dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia 

pojazdu mechanicznego do ruchu. 

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez 

posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i 

obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na 

właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego 

pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem 

okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją 

na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona 

rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się. 

5. W razie niewypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje się odpowiednio ust. 2. 

6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu mechanicznego 

wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC 
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posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy 

wypowiedzianej. 

<7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych zawieranej w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.> 

 

 

Art. 32. 

1. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest 

obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności 

pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni 

od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności 

tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. 

2. Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1)   imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub 

2)   nazwę, siedzibę i numer REGON. 

3. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego 

nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego prawa. 

4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu 

ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres 

od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz 

pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną 

odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności 

pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia 

prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o 

okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

5. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 

31 ust. 4. 

<6. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych zawieranej w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.> 
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Art. 33. 

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu: 

1)   z upływem okresu, na który została zawarta; 

2)   z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego; 

3)   z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3; 

4)   w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4; 

5)   z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu 

mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z 

uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 

6)   z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z 

uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

7)   z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 

8)   z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

9)   z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym 

państwie; 

10)  z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1 [.] <;> 

<11) z dniem doręczenia podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 80s 

ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, decyzji o uchyleniu decyzji o 

profesjonalnej rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów do jazd 

testowych.> 

 

 

<Art. 33a. 

Przepisów art. 33 pkt 2–4 nie stosuje się do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych zawieranej przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 

80s ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w odniesieniu do pojazdów do jazd 

testowych.> 
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Art. 41. 

1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku: 

1)   wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej 

utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących 

zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym; 

2)   odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3; 

3)   rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu 

mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku 

określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł 

prawo własności tego pojazdu; 

4)   rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu 

w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, 

który zawarł umowę ubezpieczenia; 

5)   odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy 

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem że za okres udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę 

ubezpieczeniową; 

6)   wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o 

ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie; 

7)   rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ust. 1 - 

zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania 

zapłaty składki za okres świadczonej ochrony [.] <;> 

<8) doręczenia podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym, decyzji o uchyleniu decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy 

ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń 
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wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z 

innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie. 


