
Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb rejestra-
cji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic reje-
stracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rzàdu, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, kontroli skarbowej i S∏u˝by Celnej, a tak˝e
jednostki organizacyjne w∏aÊciwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Rejestracji na warunkach i w trybie okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu podlegajà pojazdy samocho-
dowe, ciàgniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wy-
jàtkiem przyczep motocyklowych i specjalnych prze-
znaczonych do ciàgni´cia przez ciàgniki rolnicze lub
pojazdy wolnobie˝ne, zwane dalej „pojazdami”, u˝y-
wane przez Biuro Ochrony Rzàdu, Policj´, Agencj´
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Stra˝ Granicznà,
kontrol´ skarbowà i S∏u˝b´ Celnà, zwane dalej „s∏u˝-
bami”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie okreÊlonych
w rozporzàdzeniu podlegajà równie˝ pojazdy niezare-
jestrowane przyj´te do badaƒ albo testowania.

§ 3. Rejestracji pojazdów dokonujà:

1) Szef Biura Ochrony Rzàdu — w odniesieniu do po-
jazdów Biura Ochrony Rzàdu;

2) Komendant G∏ówny Policji — w odniesieniu do
pojazdów Komendy G∏ównej Policji;

3) w∏aÊciwy komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Poli-
cji — w odniesieniu do pojazdów komend, komi-
sariatów i innych jednostek organizacyjnych Poli-
cji dzia∏ajàcych na obszarze nale˝àcym do teryto-
rialnego zasi´gu dzia∏ania tego komendanta;

4) komendant Wy˝szej Szko∏y Policji i komendant
szko∏y policyjnej — w odniesieniu do pojazdów
tych szkó∏;

5) Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 
— w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego;

6) Szef Agencji Wywiadu — w odniesieniu do pojaz-
dów Agencji Wywiadu;

7) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego — w od-
niesieniu do pojazdów Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego;

8) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — w odnie-
sieniu do pojazdów Stra˝y Granicznej;

9) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — w od-
niesieniu do pojazdów kontroli skarbowej;

10) Szef S∏u˝by Celnej — w odniesieniu do pojazdów
S∏u˝by Celnej w Ministerstwie Finansów;

11) w∏aÊciwy dyrektor izby celnej — w odniesieniu do
pojazdów izb i urz´dów celnych oraz innych jed-
nostek organizacyjnych S∏u˝by Celnej dzia∏ajà-
cych na obszarze nale˝àcym do terytorialnego za-
si´gu dzia∏ania tego dyrektora.

§ 4. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje si´ na podsta-
wie:

1) dowodu w∏asnoÊci pojazdu lub dowodu przyj´cia
pojazdu przez organ, o którym mowa w § 3, do
u˝ytkowania albo

2) wniosku kierownika jednostki organizacyjnej bez-
poÊrednio u˝ytkujàcej pojazd, do którego do∏àcza
si´ dowód w∏asnoÊci pojazdu lub dowód przyj´cia
pojazdu do u˝ytkowania.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, do-
∏àcza si´:

1) dowód rejestracyjny, je˝eli pojazd by∏ zarejestro-
wany poza s∏u˝bami, albo zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) kart´ pojazdu, je˝eli karta pojazdu by∏a wydana, 
albo zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 72
ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym;

3) wyciàg ze Êwiadectwa homologacji albo odpis de-
cyzji zwalniajàcej pojazd z homologacji, je˝eli sà
wymagane;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 paêdziernika 2007 r.

w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rzàdu, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, 
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, kontroli skarbowej i S∏u˝by Celnej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661,
Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.



4) zaÊwiadczenie o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu, je˝eli jest wymagane;

5) dowód odprawy celnej przywozowej, je˝eli pojazd
zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa trzecie-
go i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ akcyzy na tery-
torium kraju, je˝eli samochód osobowy zosta∏
sprowadzony z terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz
pierwszy;

7) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ po-
twierdzajàce:

a) uiszczenie podatku od towarów i us∏ug, je˝eli
pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, lub

b) brak obowiàzku, o którym mowa w lit. a

— je˝eli sprowadzony pojazd jest rejestrowany po
raz pierwszy, z zastrze˝eniem art. 72 ust. 1a usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu dro-
gowym;

8) dowód wp∏aty, o którym mowa w art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25,
poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1236), lub oÊwiadczenie o podleganiu obo-
wiàzkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo
faktur´ zawierajàcà takie oÊwiadczenie, je˝eli po-
jazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

3. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posia-
da nadanych i umieszczonych fabrycznie przez produ-
centa lub w trybie okreÊlonym odr´bnymi przepisami
cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki zna-
mionowej do dokumentów, o których mowa w ust. 1
i 2, do∏àcza si´ zaÊwiadczenie potwierdzajàce nadanie
i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie
tabliczki znamionowej zast´pczej.

4. Rejestracji pojazdu, który by∏ zarejestrowany
poza s∏u˝bami, dokonuje si´ po sprawdzeniu doku-
mentów przedstawionych do rejestracji, stosownie do
przepisów w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci orga-
nów w sprawach zwiàzanych z dopuszczeniem pojaz-
du do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych spra-
wach.

§ 5. 1. Organ dokonujàcy rejestracji, po wpisaniu
pojazdu do ewidencji, wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) tablice rejestracyjne lub tablic´ rejestracyjnà, wraz
ze znakiem legalizacyjnym,

3) nalepk´ kontrolnà — w przypadku rejestracji pojaz-
du samochodowego, z wy∏àczeniem motocykla,

oraz wype∏nia kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposa˝onego
w tablice rejestracyjne lub tablic´ rejestracyjnà, zawie-
rajàce:

1) wyró˝nik s∏u˝by, o którym mowa w § 6 ust. 2 
— wydaje si´ dowód rejestracyjny, którego wzór
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia;

2) wyró˝nik województwa i powiatu — wydaje si´
dowód rejestracyjny, którego wzór okreÊlajà prze-
pisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 6. 1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu
sk∏ada si´ z:

1) wyró˝nika s∏u˝by i jednej litery ze zbioru nast´pu-
jàcych 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyró˝nika pojaz-
du albo

2) wyró˝nika województwa, wyró˝nika powiatu i wy-
ró˝nika pojazdu, które okreÊlajà przepisy w spra-
wie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wyró˝niki s∏u˝b stanowià litery:

1) HB — dla Biura Ochrony Rzàdu;

2) HP — dla Policji;

3) HK — dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu;

4) HA — dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

5) HW — dla Stra˝y Granicznej;

6) HS — dla kontroli skarbowej;

7) HC — dla S∏u˝by Celnej.

3. Wyró˝nik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
stanowià:

1) jedna litera ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1
pkt 1, oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999
albo

2) dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze
zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 7. Tablic rejestracyjnych zawierajàcych wyró˝nik
województwa i wyró˝nik powiatu nie stosuje si´ do
oznakowanych pojazdów s∏u˝b.

§ 8. 1. Wzory tablic rejestracyjnych zawierajàcych
wyró˝niki s∏u˝b, wzory umieszczanych na nich symbo-
li oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadajà wzorom
okreÊlonym w przepisach w sprawie rejestracji i ozna-
czania pojazdów.

2. Wzór znaku legalizacyjnego okreÊlajà przepisy
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz
warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjne-
go.
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§ 9. 1. Organy, o których mowa w § 3:

1) zamawiajà u producentów tablice rejestracyjne za-
wierajàce wyró˝niki, o których mowa w § 6 ust. 1,
blankiety dowodów rejestracyjnych, o których
mowa w § 5 ust. 2, znaki legalizacyjne i nalepki
kontrolne;

2) zg∏aszajà zapotrzebowanie na numery rejestracyjne
zawierajàce wyró˝niki, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 2, do starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzi-
b´ jednostki organizacyjnej u˝ytkujàcej pojazd.

2. Starosta przyznaje organom, o których mowa
w § 3, numery rejestracyjne zawierajàce wyró˝niki
okreÊlone w § 6 ust. 1 pkt 2, na podstawie zg∏oszone-
go zapotrzebowania.

§ 10. Organy, o których mowa w § 3, zapewniajà
warunki ochrony blankietów dowodów rejestracyj-
nych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych
i nalepek kontrolnych przed dost´pem osób nie-
uprawnionych.

§ 11. Tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne,
a w odniesieniu do samochodu ci´˝arowego samowy-
∏adowczego i przyczepy samowy∏adowczej — numery
rejestracyjne, umieszcza si´ na pojeêdzie w sposób
okreÊlony w przepisach w sprawie rejestracji i ozna-
czania pojazdów.

§ 12. 1. W przypadku zbycia pojazdu zarejestrowa-
nego na warunkach i w trybie okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu przekazuje si´ nabywcy, z zastrze˝eniem ust. 2,
dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3. Ta-
blice rejestracyjne nie podlegajà przekazaniu.

2. W przypadku zbycia pojazdu poza s∏u˝by przez
Biuro Ochrony Rzàdu, kontrol´ skarbowà i S∏u˝b´ Cel-
nà, nabywcy przekazuje si´ równie˝ dowód rejestra-
cyjny.

3. W przypadku zwrotu po badaniach albo testo-
waniu pojazdu zarejestrowanego na warunkach
i w trybie okreÊlonych w rozporzàdzeniu przekazuje
si´ osobie, od której przyj´to pojazd do badaƒ albo te-
stowania, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2
pkt 2 i 3. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne
nie podlegajà przekazaniu.

4. W razie zagubienia dowodu rejestracyjnego, je-
˝eli podlega on przekazaniu, lub karty pojazdu organ,
o którym mowa w § 3, wystawia i przekazuje zaÊwiad-
czenie potwierdzajàce dane zawarte w zagubionym
dokumencie, którego wzór okreÊlajà przepisy w spra-
wie rejestracji i oznaczania pojazdów.

5. W razie nadania i umieszczenia cech identyfika-
cyjnych pojazdu lub wykonania tabliczki znamionowej
zast´pczej przez stacj´ kontroli pojazdów s∏u˝by, or-
gan, o którym mowa w § 3, przekazuje zaÊwiadczenie
potwierdzajàce ten fakt.

§ 13. 1. Zmiany danych zamieszczonych w dowo-
dzie rejestracyjnym odnotowuje si´ w rubryce „Adno-
tacje urz´dowe”, na podstawie dokumentów okreÊlo-
nych w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4.

2. Zmiany danych zamieszczonych w karcie pojazdu
odnotowuje si´ w odpowiednich rubrykach karty, zgod-
nie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawa-
nia kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

3. W przypadku zmiany cechy identyfikacyjnej po-
jazdu w zakresie nadwozia, podwozia lub ramy w∏aÊci-
wy organ wydaje nowy dowód rejestracyjny.

§ 14. 1. Dowody rejestracyjne, które utraci∏y przy-
datnoÊç do celów s∏u˝bowych albo zosta∏y zniszczone
lub zu˝yte, uniewa˝nia si´ przez odci´cie prawego dol-
nego rogu dokumentu w taki sposób, aby mo˝na by∏o
odczytaç zapisy wczeÊniej naniesione na dokument,
oraz przekreÊlenie stron. Uniewa˝nione dowody reje-
stracyjne przechowuje si´ w teczkach indywidualnych
pojazdów.

2. Zniszczone lub zu˝yte tablice rejestracyjne, zna-
ki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegajà komisyj-
nemu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowa-
nych tablic rejestracyjnych zawierajàcych wyró˝nik
s∏u˝by wykorzystuje si´ ponownie. Numery rejestra-
cyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierajà-
cych wyró˝nik województwa i wyró˝nik powiatu mogà
byç wykorzystane ponownie.

3. W razie utraty dowodu rejestracyjnego lub tabli-
cy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód
rejestracyjny i tablic´ rejestracyjnà uniewa˝nia si´.

4. O uniewa˝nieniu numeru rejestracyjnego zawie-
rajàcego wyró˝nik województwa i wyró˝nik powiatu
w∏aÊciwy organ, o którym mowa w § 3, zawiadamia
w∏aÊciwego starost´.

§ 15. 1. Zachowujà wa˝noÊç wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów dowody rejestracyjne
oraz przyznane numery rejestracyjne.

2. Pojazdy, które nie posiadajà zalegalizowanych
tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych, uwa˝a si´
za spe∏niajàce wymagania okreÊlone w § 5 ust. 1.

3. Pojazdy posiadajàce tabliczki zast´pcze oraz ce-
chy identyfikacyjne nadane i umieszczone lub nabite
na podstawie dotychczasowych przepisów albo posia-
dajàce w dowodzie rejestracyjnym wpis potwierdzajà-
cy brak numeru silnika uwa˝a si´ za spe∏niajàce wy-
magania w zakresie cech identyfikacyjnych pojazdu,
stosownie do przepisów w sprawie rejestracji i ozna-
czania pojazdów.

§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rzàdu,
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 341).

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
W. Stasiak
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 5 paêdziernika 2007 r. (poz. 1411)

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU

Poszczególne strony dowodu rejestracyjnego pojazdu

1) format: wysokoÊç 105 mm, szerokoÊç 218 mm;

2) jednolity kolor jasnoniebieski o sk∏adzie (CMYK): C-30, M-9, Y-4, K-0 i nadruk w kolorze czarnym;

3) papier o gramaturze 160—180 g/m2.

Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczàce posiadacza dowodu rejestracyjnego i w∏aÊciciela pojazdu obejmujà wydruk nast´pujà-
cych kodów i danych:

C.1.1 nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),

C.1.2 numer REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwa w∏aÊciciela pojazdu,

C.2.2 numer REGON,

C.2.3 adres w∏aÊciciela pojazdu,

D dane dotyczàce pojazdu obejmujà wydruk nast´pujàcych kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu:
— wariant, je˝eli wyst´puje,
— wersja, je˝eli wyst´puje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa ca∏kowita pojazdu**), wy∏àczajàc motocykle i motorowery (w kg),

F.2 dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa ca∏kowita zespo∏u pojazdów (w kg),

G masa w∏asna pojazdu; w przypadku pojazdu ciàgnàcego innego ni˝ kategoria M1 masa w∏asna pojazdu
obejmuje urzàdzenie sprz´gajàce (w kg),

H okres wa˝noÊci dowodu, je˝eli wyst´puje takie ograniczenie,

I data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer Êwiadectwa homologacji typu pojazdu, je˝eli wyst´puje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa ca∏kowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa ca∏kowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemnoÊç silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy w∏asnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 liczba miejsc siedzàcych, w∏àczajàc siedzenie kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojàcych, je˝eli wyst´pujà.

Uwaga:
*) Posiadacz dowodu rejestracyjnego jest to podmiot, któremu organ rejestrujàcy wyda∏ dowód rejestracyjny uprawniajà-

cy ten podmiot do poruszania si´ pojazdem w ruchu.
**) Maksymalna masa ca∏kowita pojazdu jest najwi´kszà technicznie dopuszczalnà masà ca∏kowità pojazdu wynikajàcà z je-

go konstrukcji i wykonania, okreÊlonà przez producenta.
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