
 
Jazda bez dokumentów – FAQ  

 
1. Czy brak obowiązku posiadania przy sobie i okazania na żądanie dowodu 

rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i polisy OC może skutkować mandatem?  

Nie, od dnia 1 października za brak przy sobie tych dokumentów nie dostaniemy mandatu.   

2. Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie podczas kontroli drogowej? 

Nadal trzeba mieć przy sobie i okazywać organowi kontroli ruchu drogowego prawo jazdy a 

także inne dokumenty wymagane prawem, jeśli nas dotyczą np. dokumenty przewozowe, 

zezwolenia (np. na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym), zaświadczenie o badaniu 

technicznym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, dokument 

potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej 

3. Co w przypadku, gdy pojazd nieprawidłowo zaparkowany zostanie odholowany?   

W takiej sytuacji przy odbiorze pojazdu funkcjonariuszowi Straży gminnej (miejskiej) należy 

okazać dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Brak obowiązku posiadania przy sobie i 

okazywania na żądanie DR/PC dotyczy kontroli drogowej a przepisy dotyczące usuwania 

pojazdu z drogi i jego odbioru wykraczają poza ten zakres. 

4. Co w przypadku, gdy miałem drobną stłuczkę/kolizję? Skąd mam wziąć dane pojazdu 

sprawcy i ubezpieczenia, jeśli nie będzie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego? Czy 

muszę wzywać każdorazowo Policję? Jak sprawdzić gdzie sprawca jest ubezpieczony? 

W przypadku stłuczki jej uczestnicy, sprawca i poszkodowany analogicznie do dzisiejszego 

trybu postępowania, powinni spisać oświadczenie, zawierające podstawowe dane pojazdów 

oraz kierujących. Ogólnodostępne dane pojazdu są wystarczającymi do spisania 

oświadczenia: 

 numer rejestracyjny 

 marka 

 dane sprawcy i poszkodowanego 

Na podstawowe tych ogólnodostępnych danych można również w usłudze MC Historia 

Pojazdu uzyskać dodatkowe dane pojazdu, (www.historiapojazdu.gov.pl). Informacje o polisie 

można uzyskać na stronie www.ufg.pl, w sekcji „Baza OC i AC”, pod linkiem „Identyfikacja 

umowy OC na dzień”. Dane możemy sprawdzić w dowolnym momencie.  

W sytuacjach spornych i braku możliwości ustalenia sprawcy oczywiście koniecznym będzie 

wezwanie Policji.  

5. Co zrobić, gdy mój dowód rejestracyjny został zatrzymany elektronicznie, ale nie został mi 

fizycznie odebrany? Czy mogę dalej jeździć? 

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organ kontroli ruchu 

drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu przez 

oznaczony w nim okres czasu, nieprzekraczający 7 dni. Gdy wskazany okres czasu minie 

pojazdem nie można się poruszać do czasu usunięcia przyczyny zatrzymania dokumentu i 

zwrotu elektronicznie dokumentu przez organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał. 

Pokwitowanie należy zachować do momentu elektronicznego zwrotu dokumentu.  

6. Co w przypadku, gdy chcę kupić pojazd? Jak zabezpieczyć się przed kupnem pojazdu z 

elektronicznie zatrzymanym dokumentem?  

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia usługę Mój Pojazd, w której po uwierzytelnieniu przez 

właściciela pojazdu za pomocą profilu zaufanego dostępne są dane dotyczące tego pojazdu 

http://www.historiapojazdu.gov.pl/


zgormadzone w centralnej ewidencji pojazdów. Sprzedającego pojazd można poprosić, o ile 

posiada profil zaufany, o raport z tej usługi. Dodatkowo w przypadku zakupu pojazdu 

używanego, potencjalny nabywca zawsze może udać się do najbliższej jednostki Policji w celu 

weryfikacji danych pojazdu. Policja, posiadając dostęp do danych z centralnej ewidencji 

pojazdów może również zweryfikować czy dokument nie jest zatrzymany. Weryfikacja 

danych pojazdu jest zalecana przy dokonywaniu zakupu pojazdu na rynku wtórnym.  

7. Kto może elektronicznie zwrócić mi dokument pojazdu? 

Zwrócić dokument może organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał, dopiero po 

ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dokumentu. W przypadku organu kontroli 

ruchu drogowego może zrobić to dowolna jednostka w ramach tego organu. Oznacza to, że 

jeśli zatrzymania dokonał np. funkcjonariusz Policji w Krakowie to zwrócić dokument, poprzez 

odnotowanie zwrotu w centralnej ewidencji pojazdów, może funkcjonariusz Policji w 

Warszawie. Podobnie jeśli zatrzymania dokonała jednostka ITD w Gdańsku to zwrotu może 

dokonać jednostka w Szczecinie etc. 

UWAGA: Jeśli dokument zatrzymał funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego to zwrócić 

dokumentu nie może funkcjonariusz Policji. 

Zwrotu dokumentu w każdym przypadku może dokonać również organ, który go wydał – czyli 

urzędnik w starostwie, w którym pojazd był zarejestrowany. 

UWAGA: zwrotu dokumentu nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał. W tym 

przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez organ, który go wydał. 

8. Jeśli mój dokument zatrzymany został przed 1 października 2018r., to który organ może mi 

go zwrócić? 

W sytuacji gdy dokument, został fizycznie zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego 

przed 1 października 2018r., to może być on zwrócony wyłącznie przez organ, który go wydał 

– w tym przypadku aby odzyskać dokument należy udać się do Starostwa, w którym pojazd 

jest zarejestrowany. 

9. Czy uprawniony organ kontroli ruchu drogowego może zweryfikować moje dane? 

Tak, organ kontroli ruchu drogowego weryfikuje dane pojazdu i dokumentów pojazdu oraz 

dane właściciela w centralnej ewidencji pojazdów. 

10. Czy stacja kontroli pojazdów może zatrzymać dokument elektronicznie? 

Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Dokument może być 

zatrzymany przez diagnostę fizycznie a informacja o tym zatrzymaniu jest przekazywana do 

centralnej ewidencji pojazdów. 

11. W jaki sposób postępować ma diagnosta w stacji kontroli pojazdów, gdy wystąpią 

przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego? 

Diagnosta postępuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku wystąpienia przesłanek do 

zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymuje dokument i 

przesyła go do organu, który go wydał. Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu 

elektronicznie. Nie ma również możliwości zwrotu zatrzymanego dokumentu. W tym 

przypadku zwrotu dokumentu może dokonać wyłącznie organ, który go wydał (właściwy 

starosta). 

12. Jak stacja kontroli pojazdów ma postępować w przypadku, gdy dokument został 

zatrzymany elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego? 

Stacja kontroli pojazdów postępuje jak dotychczas. Przeprowadza badanie techniczne 

pojazdu i wydaje zaświadczenie. W przypadku wyniku negatywnego i gdy zachodzą przesłanki 



do fizycznego zatrzymania dokumentu określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, 

diagnosta zatrzymuje dokument fizycznie i przesyła go, zgodnie z dotychczasową procedurą 

do organu, który wydał dokument. Zatrzymanie to jest niezależne z punktu widzenia SKP od 

zatrzymania wirtualnego. 

13. Czy przekraczając granicę muszę posiadać dowód rejestracyjny i polisę OC? 

Tak, brak obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie dowodu rejestracyjnego 

(pozwolenia czasowego) oraz polisy OC dotyczy jedynie sytuacji, kiedy poruszamy się po 

drogach na terytorium Polski. Poza granicami kraju, również w krajach Unii Europejskiej do 

kontroli należy mieć przy sobie w/w dokumenty. 

14. Czy mogę poruszać się pojazdem za granicą, jeśli mój dowód rejestracyjny jest zniszczony w 

stopniu powodującym jego nieczytelność? 

Nie, w przypadku, gdy dowód jest zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność nie 

można poruszać się pojazdem za granicą. Jazda z takim dowodem, w przypadku kontroli 

będzie skutkować zatrzymaniem dokumentu i odesłaniem go przez zagraniczną służbę do 

organu, który go wydał. Dalsza podróż nie będzie możliwa. 

15. Czy kierujący pojazdem zarejestrowanym poza terytorium RP może nie okazać dowodu 

rejestracyjnego i polisy? 

Nie, zniesienie obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie w/w dokumentów 

obejmuje jedynie kierujących pojazdami zarejestrowanymi na terytorium RP. 

  
 
 

 


