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Cyfrowa weryfikacja dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC 
coraz bliżej 

 

Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, autorstwa Ministerstwa 
Cyfryzacji. Nowe prawo zwolni kierowców z obowiązku wożenia w pojeździe dowodu 
rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC.  Podczas kontroli policja sprawdzi te dane w 
systemie informatycznym CEP. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele Związku 
Polskiego Leasingu.  
 

W ostatnim okresie Związek Polskiego Leasingu uczestniczył w konsultacjach prowadzonych przez 

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Przedstawiciele ZPL przekonywali do zmian w 

Prawie o ruchu drogowym w zakresie zniesienia obowiązku posiadania przez kierującego, 

dokumentu rejestracyjnego pojazdu, podczas kontroli. Inne proponowane przez ZPL postulaty 

dotyczyły zmian w Kodeksie Cywilnym, umożliwiających wprowadzenie alternatywnej dla 

papierowej formy zawierania umów leasingu oraz rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy 

leasingu o wartości niematerialne i prawne, w tym oprogramowanie. 

 

Pierwszy z wymienionych postulatów Związku został uwzględniony w rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 7 maja br. został on 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

oraz Komisję Infrastruktury Sejmu RP, 9 maja Sejm RP przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu 

drogowym, natomiast 11 maja br. Senat RP przyjął ustawę, nie zgłaszając poprawek. Zgodnie z 

przyjętym projektem i jego uzasadnieniem obywatele poruszający się pojazdem na terytorium RP i 

w RP zarejestrowanym nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia 

czasowego, a także poświadczenia polisy OC.  

 

 

 „Aktualnie za brak oryginału dowodu rejestracyjnego w 

pojeździe grożą sankcje w postaci mandatu. Zniesienie w 

Kodeksie drogowym obowiązku i zastąpienie go jedynie zapisem 

cyfrowym w bazie CEP nie tylko usprawni obrót dokumentami w 

procesie leasingu, ale także zmniejszy ryzyko działalności 

gospodarczej dla wszystkich instytucji finansujących pojazdy” – 

powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku 

Polskiego Leasingu.  
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Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, podczas kontroli policja sprawdzi wymienione wyżej dane w 

systemie informatycznym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). Już dziś znajdują się tam informacje 

zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a także dane o polisie oraz o badaniu technicznym. O terminie 

zniesienia obowiązku kierowcy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem Ministra 

Cyfryzacji. 

 
 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, 
która zrzesza 29 firm leasingowych, firm świadczących usługi wynajmu oraz Polski Związek 
Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz 
promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na forum 
europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 
związków z 32 krajów Europy. Więcej informacji na temat ZPL www.leasing.org.pl 
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