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GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA  

do Zestawu Kont Rozliczeniowych  numer [….] w trybie płatności okresowej  
z zabezpieczeniem   

                                                                  Istotne postanowienia  
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………………….  

(Miejsce i data)  

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa, Polska 

zwany dalej „Beneficjentem Gwarancji”    

  

Gwarancja Ubezpieczeniowa numer [……………..]   

do Zestawu Kont Rozliczeniowych  numer [….] w trybie płatności okresowej  
z zabezpieczeniem   

zwana dalej „Gwarancją” 

  

Niniejsza Gwarancja jest wystawiana przez […] ( dalej „Towarzystwo Ubezpieczeń”) jako Gwaranta, w związku 

z poborem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „Beneficjent Gwarancji”) na podstawie art. 

13hb ust. 1ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm., 

dalej: „Ustawa o Drogach Publicznych”) opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13ha ust. 1 Ustawy  

o Drogach Publicznych oraz dokonaniem rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną w Systemie 

Poboru Opłaty Elektronicznej KAS w  dniu […] przez 

 [...], (dalej „Korzystający z dróg publicznych”),  

w celu uiszczania opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem. 

Towarzystwo Ubezpieczeń zostało poinformowane, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  z dnia  08 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych 

pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych (Dz.U.  

poz. 1058) Korzystający z dróg publicznych jest zobowiązany do przedstawienia nieodwołalnej, 

bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne wezwanie gwarancji ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia 

należności z tytułu opłat elektronicznych, do uiszczania których Korzystający z dróg publicznych jest  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470
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zobowiązany na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Drogach Publicznych, które to opłaty są przez 

Korzystającego z dróg publicznych wnoszone w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem zgodnie  

z § 3 ust. 1 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe my, Towarzystwo Ubezpieczeń, działając na wniosek Beneficjenta Gwarancji, 

niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłaty Beneficjentowi Gwarancji każdej 

kwoty wskazanej w wezwaniu do zapłaty, do maksymalnej łącznej kwoty […] zł1 (słownie: […]), 

uwzględniającej ewentualne odsetki ustawowe za opóźnienie powstałe od dnia wskazanego przez 

Beneficjenta Gwarancji w złożonym nam wezwaniu do zapłaty do dnia wypłaty Beneficjentowi Gwarancji 

należności z niniejszej Gwarancji. Mając na uwadze art. 40d ust. 1 Ustawy o Drogach Publicznych 

Towarzystwo Ubezpieczeń naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie powstałe w powyższym okresie w oparciu 

o aktualną na datę wezwania do zapłaty wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, określoną  

w art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), dalej: 

Kodeks Cywilny. 

W celach identyfikacyjnych, wezwanie do zapłaty należy kierować do Towarzystwa Ubezpieczeń za 

pośrednictwem banku Beneficjenta Gwarancji, tj. za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który 

potwierdzi, że wezwanie do zapłaty zostało wystawione i podpisane przez osoby należycie umocowane do 

działania w imieniu Beneficjenta Gwarancji.  

Wszelkie płatności dokonywane  przez Towarzystwo Ubezpieczeń w ramach niniejszej Gwarancji są 

automatycznie odliczane od maksymalnej kwoty Gwarancji płatnej przez Towarzystwo Ubezpieczeń.  

Gwarancja wchodzi w życie z dniem jej wystawienia. Gwarancja pozostaje ważna do […]2 i może być 

przedłużona, ponownie na wniosek Korzystającego z dróg publicznych skierowany do Towarzystwa 

Ubezpieczeń w ciągu […] dni przed jej wygaśnięciem.  

 

                                                            
[1] Kwota gwarancji jest ustalana na podstawie liczby Pojazdów zarejestrowanych lub liczby Pojazdów, jaka ma być zarejestrowana na Koncie Korzystającego 
z dróg publicznych i przewidywanej liczby kilometrów przejechanych przez te Pojazdy po sieci Dróg Płatnych. 
Kwota gwarancji w żadnym wypadku nie powinna być niższa niż: 

1. suma Opłaty należnej za przejazd 1000 kilometrów (w przypadku Pojazdów lekkich) w ciągu 45 dni na drogach płatnych, pomnożona przez maksymalną 
stawkę opłaty elektronicznej za 1 kilometr oraz liczbę Pojazdów zarejestrowanych na Koncie Korzystającego z sieci Dróg Płatnych, jak i czynnik 
zawierający ewentualne odsetki, rezerwę w razie niepoprawnego przewidywania liczby kilometrów;  

2. suma Opłaty należnej za przejazd 2000 kilometrów (w przypadku Pojazdów ciężkich) w ciągu 45 dni na drogach płatnych, pomnożona przez 
maksymalną stawkę opłaty elektronicznej dla danego Pojazdu za 1 kilometr oraz liczbę Pojazdów danej kategorii zarejestrowanych na Koncie 
Korzystającego z dróg publicznych , jak i czynnik zawierający ewentualne odsetki, rezerwę w razie niepoprawnego przewidywania liczby kilometrów.  

Kwota gwarancji musi stanowić łączną sumę obliczoną oddzielnie dla każdej z kategorii Pojazdów zarejestrowanych lub Pojazdów, które mają być 
zarejestrowane na Koncie Korzystającego z dróg publicznych. 
 
[2] Gwarancja nie może być złożona na okres krótszy niż 1 rok – na podstawie §6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej  z dnia  08 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar 

pieniężnych .  
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W przypadku gdy niniejsza Gwarancja została wystawiona w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu 

Cywilnego, Gwarancja w pełni i automatycznie wygasa z chwilą zwrotu dokumentu Gwarancji do Towarzystwa 

Ubezpieczeń.  

Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zapłaty kwot z tytułu Gwarancji niezwłocznie, niepóźnej jednak niż  

w terminie 14 dni od wezwania o dokonanie płatności przez pobierającego opłatę  na konto bankowe 

Beneficjenta Gwarancji wskazane w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez Beneficjenta Gwarancji.  

W przypadku gdy niniejsza Gwarancja została wystawiona w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu 

Cywilnego, oryginał niniejszej Gwarancji należy zwrócić do Towarzystwa Ubezpieczeń po jej wygaśnięciu. 

Jednakże, zobowiązania płatnicze Towarzystwa Ubezpieczeń wygasają po upływie okresu ważności 

Gwarancji, niezależnie od zwrotu oryginału dokumentu do Towarzystwa Ubezpieczeń, jeżeli przed upływem 

okresu ważności Gwarancji Towarzystwu Ubezpieczeń nie zostanie przekazane wezwanie do zapłaty 

wystawione przez Beneficjenta Gwarancji.    

Niniejsza Gwarancja podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej i jurysdykcji sądów polskich.  

Sądem właściwym miejscowo w sprawach związanych z niniejszą Gwarancją jest sąd właściwy dla siedziby 

Beneficjenta Gwarancji. 

  

Podpisy  

 

 _________________________   

(Nazwisko, stanowisko, pieczęć)  

  

 _________________________   

(Nazwisko, stanowisko, pieczęć)  

 

 


