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KARTA USŁUG NR 38/KM 

 
 

Profesjonalna Rejestracja pojazdów  

 

 

 

 

I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Komunikacji i Transportu  ul. Plac Wolności 13, pokój nr 8 

Tel. (077) 4052759 

(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430). 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji 

pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

Jeśli jesteś podmiotem uprawnionym, czyli: 

1. przedsiębiorcą posiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, lub przedsiębiorcą 

posiadającym siedzibę za granicą, a oddział w Polsce, zajmującym się produkcją, dystrybucją (sprzedażą 

prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, 

2. jednostką uprawnioną lub jednostką badawczą producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części 

przeprowadzającą badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, 

możesz, w ramach prowadzonej działalności wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji 

o profesjonalnej rejestracji pojazdu w celu posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym  

i profesjonalnymi tablicami (tablicą), pod warunkiem, że siedziba Twojej firmy/spółki znajduje się na terenie 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

 

Aby otrzymać decyzję o profesjonalnej rejestracji należy wypełnić wniosek, następnie wydrukować  

go i podpisać. 

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

• przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej albo złóż 

oświadczenie, że firma, którą prowadzisz jest wpisana do CEiDG lub spółka, którą reprezentujesz, jest 

wpisana do KRS i zajmuje się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów; 

• jeśli jesteś jednostką uprawnioną lub jednostką badawczą producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub 

części przeprowadzającą badania pojazdy, przedmiotu pojazdu lub części przynieś kopię dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań w tym zakresie; 

• oświadczenie 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; 

• oświadczenie podmiotu uprawnionego, że: 

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

w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane  

te jazdy, 

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; 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=425243&type=pdf
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
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• Kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych. 

 

Wniosek złóż osobiście. Jeżeli nie jest to możliwe udziel pisemnego pełnomocnictwa do złożenia wniosku. 

Skorzystaj z naszego wzoru. 

 

Należy pamiętać, że członkami władz organów są osoby zasiadające w zarządzie władz spółki, radzie 

nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. 

 

Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd testowych przez: 

1. 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony, 

o którym mowa w art. 80s ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

2. 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot 

uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

- jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,  

do której zostały wydane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. 

 

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 

1. Podmiot uprawniony, który: 

1) nie zwrócił staroście w terminie, o którym mowa w art. 80y ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

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 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 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. 

IV. OPŁATY 

Wysokość opłat: 

• Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów - 100,00 zł; 

• Opłata za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 10,00 zł; 

• Opłata za wydanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 

- samochodowych - 80,00 zł; - motocyklowej - 40,00 zł; - motorowerowej - 30,00 zł; 

• Opłata za wydanie znaku legalizacyjnego (nalepek legalizacyjnych) na profesjonalne tablice rejestracyjne - 

12,50 zł; 

• Opłata ewidencyjna 0,50 zł za każdy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz za każdy 

komplet zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (tablicy). 

 

17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby, za którą załatwisz sprawę. 

 

Opłatę administracyjną oraz opłatę ewidencyjną można uiścić kartą płatniczą bezpośrednio przy  

okienku (prowizja 2 zł) lub poprzez wpłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  

PKO BP Oddział w Kędzierzynie-Koźlu nr 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623. Potwierdzenie dokonania 

wpłaty prosimy dołączyć do wniosku. 

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17zł. Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na konto  

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 79 1020 5226 0000 6902 0794 1836.. Potwierdzenie dokonania wpłaty 

prosimy dołączyć do pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, 

dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione 

przez stronę, 

- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 

 

VII. UWAGI 

 

 

 

Opracował: Dariusz Strzelec- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę) 

 

Zatwierdził: Dariusz Strzelec -………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego) 

 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

