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ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich oraz Miasto Stołeczne Warszawa 

zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane 
 

Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia 

nabycia/zbycia pojazdu – problemy praktyczne 

które odbędzie się 10 lutego 2020 roku 

w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, sala nr 30 

Uchwalona 19 lipca 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła odpowiedzialność administracyjną właścicieli pojazdów za ich 

niezarejestrowanie w odpowiednim terminie – w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo niezgłoszenie nabycia/zbycia – w przypadku 

pojazdu już wcześniej zarejestrowanego w Polsce. Kary administracyjne w tych sprawach ma 

wymierzać starosta. Niestety przepisy zostały zredagowane na tyle nieporządnie, że budzą liczne 

wątpliwości praktyczne – najlepszym tego dowodem jest zapowiedziany przez Ministerstwo 

Infrastruktury komunikat interpretacyjny mający wyjaśnić główne wątpliwości. 

Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom wydziałów komunikacji obowiązującego stanu 

prawnego oraz interpretacja zagadnień budzących największe wątpliwości. Szkolenie powinno dać 

właściwą podstawę do stosowania przepisów w praktyce.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia  

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 7 lutego br. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 



 

 

PROGRAM 

Szkolenie pt. „Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia 
nabycia/zbycia pojazdu – problemy praktyczne” 

 

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, sala nr 30 

10 lutego  2020 r. 

9.30 – 10.00 / Rejestracja uczestników 
 

10.00 – 10.30 / Wprowadzenie 
 okoliczności uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

 przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. 

w sprawie wyeksploatowanych pojazdów jako powód zmian legislacyjnych 
 

10.30 – 11.30 / Znamiona czynu karalnego 

 termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium innego państwa członkowskiego UE 

 zgłoszenie nabycia a rejestracja pojazdu – obowiązujący stan prawny 

 zgłoszenie zbycia a zgłoszenie nabycia 

 konsekwencje zbycia pojazdu z niedopełnionymi przez poprzedniego właściciela obowiązkami 
 

11.30 – 12.00 / Aspekt intertemporalny – za czyny kiedy popełnione można 

wymierzać kary 
 

12.00 – 12.30 / Przerwa kawowa 
 

12.30 – 13.15 / Przesłanki wymiaru kary 

 przesłanki wynikające z Prawa o ruchu drogowym 

 dopuszczalność subsydiarnego stosowania przesłanek określonych w KPA  
 

 

13.15 – 14.15 / Procedura wymierzania kary 
 kodeks postępowania administracyjnego, czy Ordynacja podatkowa? 

 dopuszczalność odstąpienia od wymierzenia kary 

 kluczowe elementy postępowania 
 

14.15 – 14.30 / Podsumowanie 

 

Wykładowca: 
 

Grzegorz P. Kubalski – prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Absolwent Wydziału 

Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji 

książkowych, artykułów i glos w czasopismach naukowych. Ekspert samorządowy, od 2008 roku 

związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. 

Udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Ekspert i trener na licznych 

szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących rozwoju instytucjonalnego, 

partnerstwa publiczno-prawnego, zarządzania jakością, prawa samorządowego. Czynny samo-

rządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. 

Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego. 


