
 
Przedłużone terminy na realizację spraw w Wydziale Komunikacji  

i Transportu Drogowego  
 
Dokumenty i uprawnienia do kierowania pojazdami, których ważność upływa w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:  
1. 

a) prawa jazdy, 
b) pozwolenia na kierowanie tramwajem,  
c) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym 

wartości pieniężne,  
d) świadectwa kierowcy,  
e) legitymacja instruktora nauki jazdy,  
f) legitymacja egzaminatora,  
g) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa 

instruktora techniki jazdy),  
h) uprawnienia do kierowania pojazdami,  
i) wpis w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji 
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, 
zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub  stanu epidemii. 

  
2.  

Pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na 
             terytorium Polski w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia  
 epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem, że pojazd posiada ważne 
             badanie techniczne. 
 
3.  

Badanie techniczne pojazdu, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba 
przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-
19 w tym okresie,  zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia 
lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu 
na badanie techniczne. 

 
 
4.  

Terminy na zarejestrowanie pojazdu, sprowadzonego z państwa członkowskiego UE 
oraz na złożenie  zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju,  
zostały wydłużone do 60 dni. Wydłużony termin obowiązuje od 1 lipca 2021 r. do 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego  
z powodu COVID-19. 
Obowiązek złożenia zawiadomienia o nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) pojazdu 
dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski. 

 



W przypadku pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej do Polski, oraz nabytych lub 
zbytych przed dniem 1 lipca 2021 r., termin na zarejestrowanie pojazdu oraz na 
złożenie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu pozostaje bez zmian i wynosi 30 
dni.  

 
W Polsce stan zagrożenia epidemicznego ogłoszono 13 marca 2020 r. Stan epidemii 
został ogłoszony 20 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

 
Podstawa prawna 
 
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568) 
 
Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) 
 
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1192)  
 
 


