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USTAWA 

z dnia 5 marca 2009 r. 

 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach  
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 129 w ust. 2 w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub pań-
stwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli 
kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,”; 

2) w art. 130a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej po-
siadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpie-
czenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w 
art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;”; 

3) w art. 132 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza po-
jazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli po-
jazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. 
c;”; 

4) w art. 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli z przedstawionego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
wynika, że przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego  umowa ta nie była 
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zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wnie-
sienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
określonej w odrębnych przepisach.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.2)) w art. 87 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 
w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, jeżeli organ przeprowadzający 
kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzają-
cą zawarcie tej umowy.”. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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