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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 4 października 2018 r. 

 

o dokumentach publicznych 

 

(druk nr 956) 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 20a. 

1. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 Policja zapewnia 

ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych 

identyfikujących policjantów. 

[2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą posługiwać się 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz 

środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych.] 

<2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą 

posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …) lub innymi 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta 

oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych.> 

2a. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą posługiwać 

się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż dane identyfikujące 

policjanta. 

3. 
(48)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepisy ust. 2 i 2a mogą mieć zastosowanie 

do osób, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

3a. Nie popełnia przestępstwa: 

1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów lub wydawaniem 

środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, 2a i 3; 

2)   kto sporządza dokumenty lub wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których 

mowa w ust. 2, 2a i 3; 
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3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów lub wydawaniu środków 

identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, 2a i 3; 

4)   policjant lub osoba wymieniona w ust. 3, jeżeli dokumentami lub środkami 

identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, posługują się przy 

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

5)   kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, policjantowi 

albo osobom, o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza do uwierzytelnienia z 

wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w swoim systemie 

identyfikacji elektronicznej. 

3b. Organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązane są do 

udzielania Policji, w granicach swojej właściwości, niezbędnej pomocy w zakresie 

wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zasady i tryb wydawania, posługiwania się, a także przechowywania dokumentów, o 

których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając rodzaje dokumentów i cel, w jakim są 

wydawane, organy i osoby uprawnione do wydawania, posługiwania się i 

przechowywania dokumentów, czas, na jaki wydawane są dokumenty, czynności 

zapewniające ochronę dokumentów oraz ich sposób przechowywania i ewidencji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 2017 r. poz. 2365, 

z późn. zm.) 

Art. 9c. 

 1. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 Straż Graniczna 

zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i 

danych identyfikujących funkcjonariuszy. 

[2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze mogą 

posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 

funkcjonariusza Straży Granicznej oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu 

zadań służbowych.] 

<2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze mogą 

posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 
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października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …) lub innymi 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 

funkcjonariusza Straży Granicznej oraz środków, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu zadań służbowych.> 

2a. Organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego są 

obowiązane do udzielania Straży Granicznej w granicach swojej właściwości niezbędnej 

pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

2b. 
(12)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze mogą 

posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż dane 

identyfikujące funkcjonariusza. 

2c. 
(13)

 Nie popełnia przestępstwa: 

1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów lub wydawaniem 

środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2 i 2b; 

2)   kto sporządza dokumenty lub wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których 

mowa w ust. 2 i 2b; 

3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów lub wydawaniu środków 

identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2 i 2b; 

4)   funkcjonariusz, jeżeli dokumentami lub środkami identyfikacji elektronicznej, o 

których mowa w ust. 2 i 2b, posługuje się przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych; 

5)   kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2b, 

funkcjonariuszowi, lub dopuszcza do uwierzytelnienia z wykorzystaniem takiego 

środka identyfikacji elektronicznej w swoim systemie identyfikacji elektronicznej. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 2, sposób posługiwania się nimi, a także 

ich przechowywania, uwzględniając rodzaje dokumentów i cel, w jakim są wydawane, 

organy i osoby uprawnione do ich wydawania, posługiwania się nimi i ich 

przechowywania, czas, na jaki są wydawane dokumenty, czynności zapewniające ich 

ochronę oraz sposób ich przechowywania i ewidencji. 
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U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260, z późn. zm.) 

Art. 75a. 

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

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 

poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 

rejestracyjne, zwanego dalej "rejestrem". Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w [art. 

75aa-75d] <art. 75aa-75c> jest mowa o tablicach rejestracyjnych, należy przez to 

rozumieć także ich wtórniki. 

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; 

5)   przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic 

rejestracyjnych. 

4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie: 
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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. 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.] 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, późn. zm.) 

 

Art. 35. 

1. W związku z wykonywaniem swoich zadań Agencje zapewniają ochronę środków, form i 

metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych 

identyfikujących funkcjonariuszy tych Agencji. 

[2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze Agencji mogą 

posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 

funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.] 

<2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze Agencji 

mogą posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …) lub innymi 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 
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funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.> 

2a. 
(10)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze Agencji 

mogą posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż 

dane identyfikujące funkcjonariusza Agencji. 

3. 
(11)

 Osoby udzielające Agencji pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2, oraz 

odpowiednio środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a. 

[4. ABW, z zastrzeżeniem ust. 5, na wniosek upoważnionych organów, służb i instytucji 

państwowych, sporządza i wydaje dokumenty uniemożliwiające ustalenie danych 

identyfikujących funkcjonariuszy i pracowników tych organów, służb lub instytucji oraz 

osób udzielających im pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

a także prowadzi centralny rejestr tych dokumentów.] 

<4. ABW, z zastrzeżeniem ust. 5, na wniosek upoważnionych organów, służb i instytucji 

państwowych, sporządza i wydaje dokumenty uniemożliwiające ustalenie danych 

identyfikujących funkcjonariuszy i pracowników tych organów, służb lub instytucji 

oraz osób udzielających im pomocy przy wykonywaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawczych oraz środków, którymi posługują się przy 

wykonywaniu zadań służbowych, a także prowadzi centralny rejestr tych 

dokumentów.> 

<4a. Przy sporządzaniu i wydawaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4, ABW 

może dokonywać zmiany danych i informacji zgromadzonych w rejestrach 

publicznych i ewidencjach prowadzonych przez organy administracji publicznej, 

służących uprawdopodobnieniu danych i informacji zawartych w tych 

dokumentach.> 

4a. 
(12)

 ABW prowadzi centralny rejestr środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa 

w ust. 2a. 

5. Dokumenty i znaki identyfikujące osoby posługujące się nimi jako funkcjonariuszy lub 

pracowników organów, służb lub instytucji państwowych, o których mowa w ust. 4, 

wydają odpowiednio te organy, służby lub instytucje. 

<5a. Przy sporządzaniu i wydawaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4, Szef 

ABW może korzystać z pomocy emitenta dokumentu publicznego, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych, 
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Spółki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy i podmiotów, o których mowa w art. 

18 tej ustawy, innych niż Spółka.> 

6. Nie popełnia przestępstwa: 

1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów, o których mowa w 

ust. 2 i 3; 

2)   kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3; 

3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3; 

4)   
(13)

 funkcjonariusz Agencji lub osoba wymieniona w ust. 3, posługujący się przy 

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych dokumentami, o których mowa 

w ust. 2 i 3, lub środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a; 

5)   kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, 

funkcjonariuszowi Agencji albo osobom, o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza do 

uwierzytelnienia z wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w 

swoim systemie identyfikacji elektronicznej. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, sposób współdziałania właściwych 

organów, służb i instytucji państwowych z Szefem ABW przy prowadzeniu rejestru, o 

którym mowa w ust. 4, z uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony informacji 

niejawnych. 

8. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojego działania, określą w drodze zarządzeń, 

szczegółowy tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 

3, oraz posługiwania się tymi dokumentami, z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

ochrony informacji niejawnych. 

9. Szef ABW określi, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w 

ust. 4, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) 

 

Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 
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1)   zamówień lub konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma 

obowiązek przeprowadzić na podstawie innej, niż określona ustawą, procedury: 

a)  organizacji międzynarodowej, 

b)  wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe, jak 

umowa międzynarodowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma 

państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania dostaw, usług 

lub robót budowlanych na potrzeby zrealizowania lub prowadzenia wspólnego 

przedsięwzięcia; 

1a)  zamówień lub konkursów w całości finansowanych przez organizację międzynarodową 

lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje do tych zamówień 

lub konkursów inną, niż określona ustawą, procedurę organizacji międzynarodowej lub 

międzynarodowej instytucji finansującej; 

1b)  zamówień lub konkursów w ponad 50% finansowanych przez organizację 

międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi 

zastosowanie do tych zamówień lub konkursów innej, niż określona ustawą, procedury 

organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej; 

2)   zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: 

a)  wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności 

zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, 

b)  obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, 

c)  obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, 

d)  emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, 

e)  gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, 

f)  gromadzeniem złota i metali szlachetnych, 

g)  prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń 

pieniężnych; 

2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, 

powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: 

–  prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń 

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 
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–  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, 

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania 

akcji kredytowej, 

b)  związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania 

długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, 

c)  związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, w części dotyczącej: 

–  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych 

rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

–  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz 

refinansowania akcji kredytowej; 

3)   zamówień, których przedmiotem są: 

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 

b)  usługi Narodowego Banku Polskiego, 

c)  (uchylona), 

d)  (uchylona), 

e)  usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 

73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu 

(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, 

str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. 

zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są 

łącznie następujące warunki: 

–  korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej 

działalności, 

–  całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 

ea)  usługi prawne: 

–  zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1874), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed 

sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, 

instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi, 

–  doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy zachodzi 

wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się 

przedmiotem tych postępowań, 

–  notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, 

–  świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są 

wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem 

takich trybunałów lub sądów, 

–  związane z wykonywaniem władzy publicznej,  

f)  (uchylona), 

g)  nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług 

medialnych lub radiowych usług medialnych - udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub radiowych usług medialnych, 

h)  zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych, 

i)  nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, 

j)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z 

późn. zm.), oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności 

Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności, 

ja)  pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, 

kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z 

wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w 

granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, 
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jb)  usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania 

niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze 

niekomercyjnym i objęte kodami CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3 

określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, z wyjątkiem usług transportu 

sanitarnego pacjentów,  

k)  dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, 

jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu 

przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i 

innych substancji, 

l)  usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu 

terytorialnego; 

4)   umów z zakresu prawa pracy; 

4a)  (uchylony); 

5)   zamówień lub konkursów: 

a)  którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub 

b)  jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub 

c)  jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub 

d)  którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki 

bezpieczeństwa 

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa 

określonych w lit. a-d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy; 

5a)  (uchylony); 

5b)  zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 

wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na 

rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do 

celów wojskowych; 

[5c)  zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji: 

a)  dokumentów publicznych i ich personalizacji, 
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b)  druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, 

c)  znaków akcyzy;] 

<5c) zamówień dotyczących wytwarzania: 

a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …), oraz ich 

personalizacji lub indywidualizacji, 

b) znaków akcyzy, 

c) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 

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

późn. zm.), 

d) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 

oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579), 

e) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do 

głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy, 

f) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania 

dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do 

zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę 

elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;> 

6)   zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1-3a, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub 

innego aktu normatywnego, który podlega publikacji; 

7)   przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na 

podstawie ustaw; 

8)   zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro; 

8a)  (uchylony); 

8b)  (uchylony); 

8c)  (uchylony); 

8d)  (uchylony); 
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9)   (uchylony); 

10)  zamówień i konkursów, udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 1-3a, których głównym celem jest: 

a)  pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej 

lub 

b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub 

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci 

telekomunikacyjnej; 

11)  nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od 

wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego; 

12)  umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 

1920), chyba że ustawa stanowi inaczej; 

12a)  zamówień udzielanych i konkursów organizowanych przez podmioty wykonujące 

działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 7, w celu świadczenia usług: 

a)  o wartości dodanej związanych z systemami teleinformatycznymi w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą 

takich systemów, w tym bezpiecznego przesyłania kodowanych dokumentów za pomocą 

systemów teleinformatycznych, usług zarządzania adresami i przesyłania poleconej 

poczty elektronicznej, 

b)  finansowych, objętych kodami CPV od 66100000-1 do 66720000-3, określonymi we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, w szczególności przekazów pocztowych i pocztowych 

przelewów na konto, 

c)  filatelistycznych lub logistycznych; 

13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej 

wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

a)  ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań 

publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, 

b)  organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi 

osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje 

dotyczące zarządzania sprawami instytucji, 
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c)  przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki 

budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.); 

13a)  
(1)

 umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668); 

14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków 

gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089), w 

szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o 

dokonanie wypłat środków gwarantowanych; 

17)  zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej 

restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w 

szczególności zamówień, których przedmiotem jest: 

a)  przeprowadzenie oszacowania, 

b)  świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-

finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego, 

c)  powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa 

w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) w imieniu i na rzecz banku w 

restrukturyzacji, oraz czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę 

inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską; 

18)  zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający 

aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy. 

 

[Art. 4aa. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których 

mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
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obrotu tymi dokumentami oraz drukami, a także ochronę podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1993, z późn. zm.)  

 

Art. 24. 

1. W związku z wykonywaniem swoich zadań CBA zapewnia ochronę środków, form i metod 

realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych 

identyfikujących funkcjonariuszy CBA. 

[2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA mogą 

posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 

funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.] 

<2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA 

mogą posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …) lub innymi 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 

funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.> 

2a. 
(6)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA mogą 

posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż dane 

identyfikujące funkcjonariusza CBA. 

3. 
(7)

 Osoby udzielające CBA pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2, oraz 

odpowiednio środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a. 

4. Nie popełnia przestępstwa: 

1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów, o których mowa w ust. 

2; 

2)   kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2; 

3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2; 
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4)   
(8)

 funkcjonariusz CBA lub osoba wymieniona w ust. 3, posługujący się przy 

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych dokumentami, o których mowa w 

ust. 2, lub środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a; 

5)   
(9)

 kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, 

funkcjonariuszowi CBA albo osobom, o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza do 

uwierzytelnienia z wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w swoim 

systemie identyfikacji elektronicznej. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy tryb wydawania i 

przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz posługiwania się tymi 

dokumentami, z uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 

1699) 

Art. 39. 

1. W związku z wykonywaniem swoich zadań SKW i SWW zapewniają ochronę środków, 

form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i 

danych identyfikujących funkcjonariuszy tych służb. 

[2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze SKW i SWW 

mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych 

identyfikujących funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu 

zadań służbowych.] 

<2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze SKW i 

SWW mogą posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …) lub innymi 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących 

funkcjonariusza oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.> 

2a. 
(3)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze SKW i 

SWW mogą posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane 

inne niż dane identyfikujące odpowiednio funkcjonariusza SKW albo SWW. 
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3. 
(4)

 Osoby udzielające SKW i SWW pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2, oraz 

odpowiednio środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a. 

[4. SWW, na potrzeby uprawnionych organów, służb i instytucji państwowych, sporządza i 

wydaje dokumenty wojskowe oraz dokumenty SKW i SWW, uniemożliwiające ustalenie 

danych identyfikujących żołnierzy, funkcjonariuszy albo pracowników tych organów, 

służb i instytucji oraz osób udzielających im pomocy przy wykonywaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, a także prowadzi rejestr tych dokumentów. Sporządzanie i 

wydawanie dokumentów na potrzeby organów, służb i instytucji innych niż SWW 

następuje na ich wniosek.] 

<4. SWW, na potrzeby uprawnionych organów, służb i instytucji państwowych, 

sporządza i wydaje dokumenty publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 16–20 

oraz pkt 32 lit. g i h ustawy z dnia 4 października 2018 r. o dokumentach 

publicznych, i inne dokumenty wojskowe oraz dokumenty SKW i SWW, 

uniemożliwiające ustalenie danych identyfikujących żołnierzy, funkcjonariuszy albo 

pracowników tych organów, służb i instytucji, osób udzielających im pomocy przy 

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz środków, którymi 

posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych, a także prowadzi rejestr tych 

dokumentów. Sporządzanie i wydawanie dokumentów na potrzeby organów, służb i 

instytucji innych niż SWW następuje na ich wniosek.> 

4a. 
(5)

 SWW prowadzi centralny rejestr środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa 

w ust. 2a. 

<4b. Przy sporządzaniu i wydawaniu dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

SWW może dokonywać zmiany danych i informacji zgromadzonych w rejestrach 

publicznych i ewidencjach prowadzonych przez organy administracji publicznej, 

służących uprawdopodobnieniu danych i informacji zawartych w tych dokumentach. 

4c. Przy sporządzaniu i wydawaniu dokumentów, o których mowa w ust. 4, Szef SWW 

może korzystać z pomocy emitenta dokumentu publicznego, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych, Spółki, 

o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy i podmiotów, o których mowa w art. 18 tej 

ustawy, innych niż Spółka.> 
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5. Na pisemny wiosek Szefa SKW albo Szefa SWW uprawnione organy, służby i instytucje 

państwowe wydają dokumenty i znaki identyfikujące osobom posługującym się nimi jako 

funkcjonariusze lub pracownicy tych organów, służb lub instytucji państwowych. 

6. Nie popełnia przestępstwa: 

1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów, o których mowa w ust. 

2 i 3; 

2)   kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3; 

3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3; 

4)   
(6)

 funkcjonariusz SKW, SWW, żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe 

w SKW albo SWW lub osoba wymieniona w ust. 3, posługujący się przy wykonywaniu 

czynności operacyjno-rozpoznawczych dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3, lub 

środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a; 

5)   
(7)

 kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, 

funkcjonariuszowi SKW, SWW albo osobom, o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza do 

uwierzytelnienia z wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w swoim 

systemie identyfikacji elektronicznej. 

7. Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze zarządzeń, 

szczegółowy tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 

3, oraz posługiwania się tymi dokumentami, z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

ochrony informacji niejawnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 

oraz z 2018 r. poz. 730) 

 

uwaga: 

użyte w art. 46 w ust. 1 w pkt 5, w art. 49 w ust. 1 i 3 oraz w art. 50 w ust. 3 w 

pkt 1 w różnym przypadku wyrazy [placówka konsularna Rzeczypospolitej 

Polskiej] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <konsul 

Rzeczypospolitej Polskiej>. 
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Art. 46. 

1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 

1)   upływu terminu ważności dowodu osobistego; 

2)   zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu 

wydającego; 

3)   zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku 

twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

4)   utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

5)   przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego[.] <;> 

<5a) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy 

potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń 

zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych 

posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten 

organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa 

danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu 

osobistego.> 

6)   (uchylony). 

7)   (uchylony). 

2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się: 

1)   co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego; 

[2)   niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.] 

<2) niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 i 5a.> 

3. (uchylony). 

Art. 47. 

[1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, 

zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu 

osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce 

konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.] 
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<1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub 

uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, 

a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu 

elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, 

który wydał dowód osobisty. 

[3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty 

lub telefaksu.] 

<3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej 

Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub 

telefaksu.> 

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

<4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik 

legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.> 

[5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy 

lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu 

osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.] 

<5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi 

gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu 

osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.> 

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu 

osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał 

tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o 

utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 

nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. 
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<Art. 48a. 

1. W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo 

wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego 

wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania 

decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5a, posiadacz dowodu osobistego może 

zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia 

posiadanego dowodu osobistego. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 

3. Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio. 

4. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1–6, oraz dane, o których mowa w art. 12 pkt 2 

lit. a i b; 

2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

5. Składając formularz, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się potwierdzenie złożenia 

organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i 

numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności 

przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa 

danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu 

osobistego.> 

Art. 49. 

1. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten 

dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej 

lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie 

dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. 

2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten 

dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu 

może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu 

osobistego, w celu jego unieważnienia. 
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3. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana 

niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<4. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego 

odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy 

lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany 

przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten 

dokument i przekazać organowi, który go wydał. 

6. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazują dowód osobisty organowi, który go 

wydał.> 

Art. 50. 

[1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 

46 ust. 1 pkt 2-5, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu 

osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w 

art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.] 

<1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa 

w art. 46 ust. 1 pkt 2–5a, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu 

posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu 

osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.> 

2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 

pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru 

Dowodów Osobistych. 

3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje: 

1)   z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego 

posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu 

osobistego; 

2)   z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub 

wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32; 

3)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3; 
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4)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas 

posiadanego dowodu osobistego; 

5)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

6)   po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 

pkt 2, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie 

przepisu pkt 5[.] <;> 

<7) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania 

danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1.> 

 

Art. 51. 

1. Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest: 

1)   organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do 

którego został przekazany znaleziony dowód osobisty; 

2)   organ gminy, który wystawił dowód osobisty - w przypadku wydania decyzji, o której 

mowa w art. 32, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego 

wnioskodawcy; 

3)   organ gminy, który wydał dowód osobisty - gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z 

wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w 

art. 46 ust. 1 pkt 2; 

4)   organ gminy wydający nowy dowód osobisty - w pozostałych przypadkach. 

<1a) organ gminy, do którego zgłoszono nieuprawnione wykorzystanie danych 

osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1;> 

2. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez 

rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa 

polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego. 

 

Art. 54. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór dowodu osobistego, 

2)   sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
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3)   wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia, 

4)   szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do 

wniosku składanego drogą elektroniczną, 

5)   szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku, 

[6)   sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 

dowodu osobistego,] 

<6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 

1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,> 

7)   sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód 

osobisty, 

8)   sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę, 

9)   wzór formularza odbioru dowodu osobistego, 

10)  wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 

11)  wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od 

formy jego złożenia, 

<11a) wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych 

osobowych,> 

12)  sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych, 

13)  tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który 

wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego 

z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego 

cudzego dowodu osobistego, 

14)  zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu 

osobistego, 

15)  wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa 

wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, 

o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostępności 

wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
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U S T A W A    z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2017 r. poz. 978, z 

późn. zm.) 

[Art. 19. 

Minister właściwy do spraw transportu dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), 

wyboru: 

1)   producenta blankietów praw jazdy; 

2)   podmiotu dokonującego personalizacji blankietów praw jazdy i dystrybucji praw jazdy; 

3)   producenta blankietów międzynarodowych praw jazdy; 

4)   producenta pozwoleń na kierowanie tramwajem.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629) 

[Art. 29. 

Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zaświadczeń 

ADR w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 

1947, z późn. zm.) 

Art. 131. 

 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia ochronę form, środków i metod 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, własnych obiektów i danych 

identyfikujących funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

Udzielenie informacji dotyczących tych czynności może nastąpić wyłącznie na żądanie 

sądu lub prokuratora, skierowane z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia, w 

związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego. Przepisy o ochronie informacji niejawnych stosuje 

się odpowiednio. 
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[2. Funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze przy wykonywaniu tych 

czynności mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych ich 

identyfikujących oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.] 

<2. Funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze przy 

wykonywaniu tych czynności mogą posługiwać się dokumentami publicznymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 

U. poz. …) lub innymi dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych ich 

identyfikujących oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań 

służbowych.> 

2a. 
(17)

 Funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze przy wykonywaniu 

tych czynności mogą posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi 

dane inne niż dane identyfikujące funkcjonariusza. 

3. 
(18)

 Osoby udzielające pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych 

mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2, oraz środkami identyfikacji 

elektronicznej, o których mowa w ust. 2a. 

4. Nie popełnia przestępstwa: 

1)   kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów, o których mowa w ust. 

2; 

2)   kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2; 

3)   kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2; 

4)   
(19)

 funkcjonariusz wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze posługujący się przy 

wykonywaniu tych czynności dokumentami, o których mowa w ust. 2, lub środkami 

identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a; 

5)   
(20)

 osoba, o której mowa w ust. 3, posługująca się dokumentami, o których mowa w ust. 

2, lub środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a; 

6)   
(21)

 kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, 

funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w ust. 3, lub dopuszcza do uwierzytelnienia 

z wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w swoim systemie 

identyfikacji elektronicznej. 

5. Organy administracji publicznej są obowiązane, w granicach swojej właściwości, do 

udzielania właściwym organom KAS niezbędnej pomocy w zakresie wydawania i 

zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2. 



- 27 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje, tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz 

sposób posługiwania się nimi, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony 

funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz osób 

udzielających pomocy przy wykonywaniu tych czynności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 

1926) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 67 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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)   w art. 74: 

a)  w ust. 2 uchyla się pkt 3, 

b)  w ust. 3 skreśla się przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 4", 

c)  uchyla się ust. 4; 

3)   w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Produkcja tablic rejestracyjnych, w tym profesjonalnych tablic rejestracyjnych, oraz 

wtórników tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2168, 2290 i 2486) 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."; 

4)   art. 75b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 75b. Organ właściwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, w tym 

profesjonalne tablice rejestracyjne, umieszczając na nich znak legalizacyjny."; 

5)   po art. 75b dodaje się art. 75ba w brzmieniu: 

"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."; 

6)   po art. 75c dodaje się art. 75ca w brzmieniu: 

"Art. 75ca. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego 

zabezpieczenia obrotu profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami 

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."; 

[7)   art. 75d otrzymuje brzmienie: 

"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; 
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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.] 

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."; 

8)   po art. 78a dodaje się art. 78b w brzmieniu: 

"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."; 

9)   w art. 79b: 

a)  po wyrazach "dowodu rejestracyjnego pojazdu" dodaje się wyrazy "albo nowych 

blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych", 

b)  wyrazy "tego dokumentu" zastępuje się wyrazami "tych dokumentów"; 

10)  w art. 79c: 

a)  po wyrazach "dowody rejestracyjne," dodaje się wyrazy "blankiety profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych,", 

b)  po wyrazach "tablice rejestracyjne," dodaje się wyrazy "profesjonalne tablice 

rejestracyjne,"; 

11)  art. 80 otrzymuje brzmienie: 
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"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."; 

12)  w art. 80b: 

a)  w ust. 1: 

–  po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: 

"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 używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez 

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

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

wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

b)                 o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych;", 

–  po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

"9a)  o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji;", 

–  po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

"15a)  o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego 

dowodu rejestracyjnego;", 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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 teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta 

wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów."; 

13)  w art. 80ba w ust. 1: 

a)  w pkt 1 wyrazy "pkt 8 i 9" zastępuje się wyrazami "pkt 8, 8a, 9 i 9a", 

b)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"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;", 
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c)  w pkt 4 po wyrazach "pkt 15" dodaje się wyrazy "i 15a"; 

14)  w art. 80bb po ust. 2 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

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

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b."; 

15)  w art. 80bd po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b."; 

16)  w art. 80d: 

a)  w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach "art. 77 ust. 3 i 3a," dodaje się wyrazy "art. 80t ust. 2,", 

b)  w ust. 6 po wyrazach "art. 77 ust. 3 i 3a," dodaje się wyrazy "art. 80t ust. 2,", 

c)  w ust. 7 w pkt 1 po wyrazach "art. 77 ust. 3 i 3a," dodaje się wyrazy "art. 80t ust. 2,"; 

17)  w dziale III po rozdziale 2c dodaje się rozdział 2d w brzmieniu: 

"Rozdział 2d 

Profesjonalna rejestracja pojazdów 

Art. 80s. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą 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 

niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, 

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. 
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4. Przez jazdę testową rozumie się jazdę w ruchu drogowym pojazdem niezarejestrowanym 

wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą 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. 

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, 
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b)   będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu 

rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania 

nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych, 

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. 
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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 oświadczeń. 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 oświadczeń. 

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: 

a)   wnioskowanej przez podmiot uprawniony, ale nieprzekraczającej 100 sztuk, 

b)   wnioskowanej - w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją 

pojazdów; 
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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 pojazdów, starosta wydaje kolejną 

decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, która będzie obowiązywać od dnia 

następującego po ostatnim dniu terminu ważności poprzedniej decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów. 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 pojazdów, 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. 

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 
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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 używanych 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. 

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: 
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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 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 oświadczeń. 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 oświadczeń. 

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; 
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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 mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

b)   podmiot uprawniony używał 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: 
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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 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, 

c)   profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym: 
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–            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. 

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, 
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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; 

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."; 

18)  po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu: 

"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; 
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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."; 

19)  w art. 134 po wyrazach "art. 132 ust. [1-3] <1–2 i 5–7>" dodaje się przecinek i wyrazy 

"art. 132a"; 

20)  w art. 134a po wyrazach "art. 132 ust. 1-3, 5 i 6" dodaje się przecinek i wyrazy "art. 

132a"; 

21)  po art. 140m dodaje się art. 140ma w brzmieniu: 

"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."; 

22)  w art. 140n: 

a)  w ust. 1 po wyrazach "art. 140m" dodaje się wyrazy "i art. 140ma", 

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

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

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

d)  w ust. 5 po wyrazach "budżetu państwa" dodaje się przecinek i wyraz "starostwa", 

e)  w ust. 6 po wyrazach "art. 140m" dodaje się wyrazy "i art. 140ma". 
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[Art. 2. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. 

zm.) po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu: 

"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.".] 

 

<Art. 2. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 i 911) 

po art. 96c dodaje się art. 96d w brzmieniu: 

„Art. 96d. 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.”.> 

[Art. 9. 

 1. Umowa zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego 

do spraw transportu z producentem, o którym mowa w art. 75d ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowuje ważność przez okres, na jaki została 

zawarta. 

2. Producent, o którym mowa w art. 75d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, produkuje blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych do czasu 

wyboru przez ministra właściwego do spraw transportu producenta na podstawie art. 75d 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.] 

 


