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DOPUSZCZALNOŚĆ STOSOWANIA TREŚCI O CHARAKTERZE RELIGIJNYM 

NA INDYWIDUALNYCH TABLICACH REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH W POLSCE 

Z przywołanych w artykule przepisów prawa wynika, że w Polsce można dokonać rejestracji 

pojazdu samochodowego w oparciu o indywidualne tablice rejestracyjne dopiero od dnia 21 

września 2002 r. Wyróżnik indywidualny pojazdu określa sam zainteresowany właściciel 

pojazdu ale w granicach obowiązującego prawa polskiego. Mianowicie prawo polskie 

przewiduje, że wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w 

języku polskim, składający się maksymalnie z pięciu liter i niezawierający treści obraźliwych 

lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Prawo administracyjne nie zawiera 

własnej autonomicznej definicji „zasad współżycia społecznego”, wobec czego należy 

odwołać się do sposobu rozumienia tej zasady w art. 5 kodeksu cywilnego i linii orzeczniczej 

panującej w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz w literaturze przedmiotu. 

Ponadto jest „to pojęcie zbiorcze, które obejmuje bardzo wiele klauzul generalnych” i 

pozostaje w związku z normami moralnymi. Zdaniem autora potencjalne treści o charakterze 

religijnym na indywidualnych tablicach rejestracyjnych ze względu na ich kolidowanie z 

zasadami współżycia społecznego można podzielić na dwie kategorie, tj. takie które są 

bezwzględnie niedopuszczalne i  wreszcie takie, które powinny być dopuszczalne. Do 

pierwszej grupy zaliczymy takie nazwy jak np. „JEZUS”, „ALLAH”, „BUDDA” czy skróty 

tego typu imiona papieży jak: „JPII”, „PIUSX”, „JAN23”. Zaś do drugiej grupy zaliczymy 

treści tego typu jak obcej naszej kulturze religijno-prawnej wyrazy: „ZEUS”, „ARES” czy 

„PTAH”. 
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ACCESSIBILITY OF USING OF THE RELIGIOUS CONTENT ON THE 

INDIVIDUAL REGISTRATION PLATES OF VEHICLES IN POLAND 

According to the aforementioned legal regulations it results that the Polish legal system 

allows registration of a vehicle with an individual registration plate from as late as the 21st of 

September of 2002. The individuality of the registration plates consists in granting by 

decision of state authority solely letter and number that both constitute the distinguishing 



feature of each voivodship. The rest of characters in the individual registration plate is 

specified by an interested owner of given vehicle but always according to the binding Polish 

law. The regulation in Poland provides that the individual distinguishing feature of the 

registration plate should consist of word, abbreviation or expression formulated in Polish 

language of the length of maximally five characters and without any offensive text or content 

inconsistent with the social co-existence principles. The administrative law does not contain 

its own autonomous definition of “the social co-existence principles”. Therefore, by 

interpreting of usage of these principles within the administrative law it is necessary to apply 

the way of understanding of them present in article 5 of the Civil Code altogether with the 

jurisprudence of the general and administrative courts of law and with the doctrine of the 

subject. Moreover, the expression “the social co-existence principles” is “joint term which 

includes numerous general clauses” in connection with the moral norms. In author’s opinion 

the potential content of the religious character on the individual registration plates can be 

divided into two categories on the basis of its collision with the social co-existence principles. 

The first group contains the examples that are absolutely unacceptable, as for instance: 

“JESUS”, “ALLAH”, “BUDDHA” or the abbreviations such as: “JPII”, “PIOX”, “JOHN23”.  

The second category includes the registration plates that contain the content alien to our 

religious and legal culture, such us: “ZEUS”, “ARES”, “PTAH”. The latter ones are 

admissible. 
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