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GWARANCJA  

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

                                                                  Istotne postanowienia  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu należy wpisać numer Gwarancji nadany przez Gwaranta
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………………….  

(Miejsce i data)  

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa, Polska 

zwany dalej „Beneficjentem Gwarancji”    

  

Gwarancja numer [……………..]   

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

zwana dalej „Gwarancją” 

Niniejsza Gwarancja jest wystawiana przez […] (dalej „Gwarant”) jako zabezpieczenie wnoszenia należnej 

opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13ha ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.), przez [...], (dalej „Korzystający z dróg publicznych”), w związku 

z planowanym rozpoczęciem wnoszenia tej opłaty w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, o którym 

mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych 

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

2656). 

Gwarant został poinformowany, że zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Korzystający 

z dróg publicznych jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia umożliwiającego bezwarunkowe, 

natychmiastowe, pełne i nieodwołalne ściągnięcie należności z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty 

elektronicznej.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Gwarant, nieodwołalnie bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty 

Beneficjentowi Gwarancji każdej kwoty wskazanej w żądaniu płatności, do maksymalnej łącznej kwoty […] zł1 

(słownie: […]). 

                                                           
[1] Kwotę minimalnego zabezpieczenia oblicza się według następującego wzoru:  
Z = S × R × 1,3 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Z - kwotę minimalnego zabezpieczenia w odniesieniu do jednego pojazdu, 
S - przewidywaną liczbę, nie niższą niż 2000, kilometrów przejazdu po drogach krajowych lub ich odcinkach, za przejazd którymi pobiera się opłatę elektroniczną, w ciągu 45 dni 
w odniesieniu do jednego pojazdu, 
R - stawkę opłaty elektronicznej dla danego pojazdu za jeden kilometr ustaloną w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy o Drogach Publicznych. 
W przypadku gdy korzystający z dróg publicznych podaje w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną dane więcej niż jednego pojazdu, kwota minimalnego zabezpieczenia stanowi 

sumę kwot minimalnego zabezpieczenia obliczanych odrębnie dla wszystkich pojazdów przypisanych do kont rozliczeniowych korzystającego z dróg publicznych w ramach jednego 

zestawu kont rozliczeniowych. 

tu należy wpisać numer Gwarancji nadany przez Gwaranta

u należy wpisać numer Zestawu Kont Rozliczeniowych, który generowany jest podczas wybrania formy
finansowania z odroczoną płatnością w Internetowym Koncie Klienta. Numer ten jest tożsamy z ID Finansowania

tu należy wpisać dane Gwaranta tj. Banku lub Towarzystwa Ubezpieczeń

tu należy wpisać dane Podmiotu zarejestrowanego w Internetowym Koncie Klienta jako Korzystającego z dróg publicznych

tu należy wpisać kwotę na jaką wystawiana jest Gwarancja. Kwota nie może byc niższa niż wskazana w systemie Minimalna wartośc zabezpieczenia
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Gwarant dokona zapłaty kwot z tytułu Gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

wystawienia żądania płatności na konto bankowe Beneficjenta Gwarancji wskazane w żądaniu płatności.  

Żądanie płatności kierowane do Gwaranta będzie: 

1. podpisane własnoręcznie lub z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez 

Beneficjenta Gwarancji lub przez osobę/osoby przez niego umocowane do podpisywania żądań płatności 

z Gwarancji ze wskazaniem podstawy umocowania i wysłane listem poleconym, pocztą kurierską, dostarczone 

bezpośrednio na adres Gwaranta: (…) lub za pośrednictwem skrzynki firmowej Beneficjenta Gwarancji: (……) 

na adres poczty elektronicznej Gwaranta: (……). W przypadku podpisania żądania płatności przez osobę/y 

upoważnione do podpisywania żądań płatności z Gwarancji do żądania płatności dołączone zostanie/ą 

upoważnienie/ia wystawione przez Beneficjenta Gwarancji,  

lub 

2. doręczone Gwarantowi za pośrednictwem banku Beneficjenta Gwarancji: kurierem lub listem poleconym 

lub w formie testowanego komunikatu SWIFT wraz z potwierdzeniem banku Beneficjenta, że żądanie płatności 

zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń wiążących dla Beneficjenta Gwarancji. 

W przypadku przesłania żądania płatności w formie testowanego komunikatu przekazanego za pośrednictwem 

systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien dodatkowo potwierdzić w komunikacie, że przesłany komunikat 

oddaje treść żądania wypłaty, a oryginalne żądanie wypłaty zostało przesłane na adres Gwaranta.  

Każda wypłata z niniejszej Gwarancji zmniejsza zobowiązanie Gwaranta z tytułu Gwarancji o kwotę dokonanej 

wypłaty.  

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

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 Gwaranta.  

Gwarancja nie może być cedowana na osoby trzecie.  

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

                                                           
 [2] Gwarancja nie może być złożona na okres krótszy niż 1 rok – na podstawie § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych 
pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny (Dz. U. poz. 2656). W przypadku zamiaru kontynuowania wnoszenia opłaty elektronicznej 
w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, Korzystający z dróg publicznych, nie później niż na 30 dni przed ważności niniejszej gwarancji przedstawia pobierającemu opłatę 
dokument nowego zabezpieczenia należności z tytułu opłaty elektronicznej lub ustanawia zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia. 

tu należy wpisac adres wskazany przez Gwaranta tu należy wpisac adres wskazany przez Gwaranta

tu należy wpisac adres wskazany przez Gwaranta

Gwarancja nie może być złożona na okres krótszy niż 1 rok
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Sądem właściwym miejscowo w sprawach związanych z niniejszą Gwarancją jest sąd właściwy dla siedziby 

Beneficjenta Gwarancji. 

  

 

Podpisy  

 

 _________________________   

(Nazwisko, stanowisko, pieczęć)  

  

 _________________________   

(Nazwisko, stanowisko, pieczęć)  

 

 

 

 

 




