
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 77. posiedzeniu Senatu 
w dniu 25 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu ministra infra-

struktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ((DzU z 2007 r. nr 186, 
poz. 1322 z późn. zm.) tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 grudnia 2010 r. na podstawie art. 76 ust. 1 
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 z 
późn. zm.)). Zmiany miałyby dotyczyć kwestii samochodów używanych do tak zwanych jazd próbnych w 

autoryzowanych salonach sprzedaży. 
Samochód używany w tym celu, by móc wyjechać z salonu, musi być zarejestrowany, wobec czego prze-

prowadzana jest cała procedura rejestracyjna. Istnieje wiele przypadków, w których dany pojazd nie wyjeż-

dża z salonu sprzedaży, jednakże w wyniku przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w książce pojazdu 

salon czy dealer figuruje jako właściciel pojazdu. Taki pojazd nie może zostać sprzedany jako nowy, a na-
bywca jest już drugim właścicielem. W wielu krajach europejskich problem ten już został rozwiązany. W 

Republice Federalnej Niemiec każdy dealer samochodowy czy autoryzowany salon sprzedaży posiada ubez-
pieczone dwa komplety tablic rejestracyjnych przypisane do danego salonu czy dealera. Są to tablice, z uży-
ciem których można poruszać się tylko na terenie kraju w celach pokazowych i demonstracyjnych nowego, 

sprawnego pojazdu. Dealer, zanim wyjedzie takim samochodem, powinien wpisać do odpowiedniej książki 

datę, godzinę, nazwiska kierowcy i pasażerów, cel wyjazdu itp., a po skończonej jeździe stosownym wpisem 

to zaznaczyć. System ten funkcjonuje i bardzo ułatwia pracę salonów samochodowych. 
W związku z powyższym proszę o informację, czy w obecnym stanie prawnym jest możliwe wprowadze-

nie odpowiedniej poprawki do ustawy. W Polsce takie rozwiązanie usprawniłoby pracę autoryzowanych sa-
lonów samochodowych, a jednocześnie ograniczyłoby zbędne procedury administracyjne. Tablice takie po-
winny przysługiwać tylko autoryzowanym dealerom samochodowym, a nie pośrednikom, warsztatom czy 

komisom samochodowym. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 




