
Jazda bez prawa jazdy – poradnik dla kierujących

Warszawa, dnia 29 listopada 2020 r.



Jazda bez prawa jazdy - Co się zmieni?

Zmiany od 5 grudnia:

możesz zostawić prawo jazdy w domu 

 nie dostaniesz mandatu za brak dokumentu podczas kontroli drogowej 

 Policjant sprawdzi Twoje uprawnienia w centralnej ewidencji kierowców

Jak się przygotować:

 Sprawdź swoje dane w usłudze „Sprawdź uprawnienia kierowcy” na portalu Gov.pl

 Pobierz mPrawoJazdy w aplikacji mObywatel od 5 grudnia 2020 r. z twoimi danymi

Zmiany od 5 grudnia:

możesz zostawić prawo jazdy w domu 

 nie dostaniesz mandatu za brak dokumentu podczas kontroli drogowej 

 Policjant sprawdzi Twoje uprawnienia w centralnej ewidencji kierowców

Jak się przygotować:

 Sprawdź swoje dane w usłudze „Sprawdź uprawnienia kierowcy” na portalu Gov.pl

 Pobierz mPrawoJazdy w aplikacji mObywatel od 5 grudnia 2020 r. z twoimi danymi



W czasie kontroli drogowej Policja lub inny organ sprawdzi czy kierowca posiada 
uprawnienia w centralnej ewidencji kierowców

W czasie kontroli drogowej Policja lub inny organ sprawdzi czy kierowca posiada 
uprawnienia w centralnej ewidencji kierowców

Ewidencja ta powstała kilkanaście lat temu dlatego w niektórych przypadkach 
mogą pojawiać się w niej błędy lub braki. Wynikają one z niedoskonałości starych 
już systemów, nad których modernizacją prowadzone są prace a także z błędów 

operatorów przy wprowadzaniu danych

Ewidencja ta powstała kilkanaście lat temu dlatego w niektórych przypadkach 
mogą pojawiać się w niej błędy lub braki. Wynikają one z niedoskonałości starych 
już systemów, nad których modernizacją prowadzone są prace a także z błędów 

operatorów przy wprowadzaniu danych

Zanim ruszysz w drogę bez prawa jazdy sprawdź w usłudze czy Twoje dane są w 
ewidencji i czy są prawidłowe – upewnisz się, ze możesz bez zbędnego stresu 

zostawić dokument w domu

Zanim ruszysz w drogę bez prawa jazdy sprawdź w usłudze czy Twoje dane są w 
ewidencji i czy są prawidłowe – upewnisz się, ze możesz bez zbędnego stresu 

zostawić dokument w domu

Jazda bez prawa jazdy - Dlaczego powinienem sprawdzić 
dane?

Jazda bez prawa jazdy - Dlaczego powinienem sprawdzić 
dane?



  

Jazda bez prawa jazdy – Jak sprawdzić dane?Jazda bez prawa jazdy – Jak sprawdzić dane?

Przez Internet 
w usłudze na portalu 

Gov.pl 
„Sprawdź uprawnienia 

kierowcy” 

Dane z prawa 
jazdy

Dane z prawa 
jazdy

Typ dokumentu

Seria i numer 
blankietu 

Status dokumentu, 
(np. czy dokument 
jest zatrzymany).

Rodzaj i zakres 
uzyskanego 
uprawnienia

Rodzaj i zakres 
uzyskanego 
uprawnienia

Kategoria

Data ważności 
uprawnienia

Jeżeli nie można potwierdzić uprawnień (bo np. są cofnięte lub masz zakaz) zobaczysz dane, które są na dokumencie i komunikat, że dokument 
trzeba sprawdzić.
Jeśli dokumentu nie ma w ewidencji zobaczysz komunikat o braku danych.

 od 5 grudnia – możesz pobrać mPrawoJazdy w aplikacji mObywatel i zobaczyć swoje dane

Jeżeli nie można potwierdzić uprawnień (bo np. są cofnięte lub masz zakaz) zobaczysz dane, które są na dokumencie i komunikat, że dokument 
trzeba sprawdzić.
Jeśli dokumentu nie ma w ewidencji zobaczysz komunikat o braku danych.

 od 5 grudnia – możesz pobrać mPrawoJazdy w aplikacji mObywatel i zobaczyć swoje dane

Wystarczy wpisać Wystarczy wpisać 

Imię i nazwisko

Serię i numer blankietu (druku),
(jest to numer na rewersie blankietu 

pod kodem kreskowym a w starszych 
prawa jazdy sprzed 13.08.2001r. - nad 

tym kodem) 



Kliknij link do karty usługi na 
Gov.pl  - dowiesz się jak zgłosić 

rozbieżność:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-
rozbieznosc-w-danych-prawa-jazdy

Kliknij link do karty usługi na 
Gov.pl  - dowiesz się jak zgłosić 

rozbieżność:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-
rozbieznosc-w-danych-prawa-jazdy

Aby wypełnić formularz przygotuj 
dokument, który masz. W czasie 
wypełniania formularza będziesz 
poproszony o podanie niektórych 

danych z prawa jazdy. 

Aby wypełnić formularz przygotuj 
dokument, który masz. W czasie 
wypełniania formularza będziesz 
poproszony o podanie niektórych 

danych z prawa jazdy. 

Po wysłaniu formularza znajdziesz 
się na ekranie z potwierdzeniem 
przyjęcia zgłoszenia. Możesz też 
pobrać wypełniony formularz i 

zapisać go sobie na dysku.

Po wysłaniu formularza znajdziesz 
się na ekranie z potwierdzeniem 
przyjęcia zgłoszenia. Możesz też 
pobrać wypełniony formularz i 

zapisać go sobie na dysku.

Jazda bez prawa jazdy – gdy danych nie ma lub są błędneJazda bez prawa jazdy – gdy danych nie ma lub są błędne

Co zrobić jeśli usługa nie pokazuje moich danych lub jeśli moje dane są błędne?

Zgłoś rozbieżność lub brak danych w formularzu na Gov.pl. 



Jazda bez prawa jazdy – zgłosiłem błąd i co dalej?

 Cierpliwości – musimy sprawdzić dane i wyjaśnić rozbieżność – aby to zrobić kontaktujemy się z 
podmiotem, który przekazał wcześniej dane. Może to być starosta, który wydał twój dokument lub 
organ kontroli, który go np. zatrzymał. Często wystarczy drobna korekta, czasem jednak poprawa 
danych może wymagać prac programistycznych.

 Wyjaśnienie następuje w terminach kpa, zwykle w ciągu 30 dni. 
 W przypadkach skomplikowanych ten termin może się wydłużyć, o czym zostaniesz poinformowany 

mailowo.

 W razie potrzeby skontaktujemy się z tobą na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

 Do czasu wyjaśnienia danych wyruszając w dłuższą drogę weź dokument ze sobą.



Jazda bez prawa jazdy – kiedy nie zgłaszać błędu?

Nie wszystkie dane, które w usłudze wyglądają inaczej niż w dokumencie, 
oznaczają błąd

Nie musisz zgłaszać błędu do mPrawoJazdy jeśli:

 numer prawa jazdy, który widzisz nie zawiera ukośników – jeśli cyfry się zgadzają 
wszystko jest w porządku – w rejestrze w taki sposób zapisywane są dane – bez 
ukośników

 nazwa organu jest nieznacznie inna – zamiast Prezydenta m.st. Warszawy jest np. 
Urząd Miasta Warszawy – to również nie jest błąd, kiedyś tak były zapisywane dane w 
ewidencji

 informacja o ograniczeniach dotyczących dokumentu bądź uprawnień jest niepełna – np. 
widzisz tylko kod 71 bez dodatkowych informacji przy tym kodzie – tak działa usługa – 
pokazuje podstawowy kod bez informacji dodatkowej

ǃ



Jazda bez prawa jazdy – Kontrola drogowa

A jeśli coś pójdzie źle?

Policjant nie znalazł moich danych w rejestrze 
ale mam dokument przy sobie

Policjant nie znalazł moich danych w rejestrze 
ale mam dokument przy sobie

Jeśli masz dokument przy sobie okaż 
go – będziesz mógł pojechać dalej

Jeśli masz dokument przy sobie okaż 
go – będziesz mógł pojechać dalej

Możesz zgłosić brak danych – postępuj zgodnie ze 
wskazówkami w sekcji „Co zrobić jeśli usługa nie 

pokazuje moich danych lub jeśli moje dane są 
błędne?”

Możesz zgłosić brak danych – postępuj zgodnie ze 
wskazówkami w sekcji „Co zrobić jeśli usługa nie 

pokazuje moich danych lub jeśli moje dane są 
błędne?”

Policjant nie znalazł moich 
danych w rejestrze i nie mam 

dokumentu przy sobie

Policjant nie znalazł moich 
danych w rejestrze i nie mam 

dokumentu przy sobie

Jeśli istnieje podejrzenie, że nie masz uprawnień a 
Policjant nie dopuści do dalszej jazdy. Twój 

samochód może zostać odholowany – chyba że 
jedziesz z kimś kto ma prawo jazdy i może 

poprowadzić dalej. Możesz też poprosić aby ktoś 
z rodziny zrobił zdjęcie twojego dokumentu, który 

masz w domu i wysłał.

Jeśli istnieje podejrzenie, że nie masz uprawnień a 
Policjant nie dopuści do dalszej jazdy. Twój 

samochód może zostać odholowany – chyba że 
jedziesz z kimś kto ma prawo jazdy i może 

poprowadzić dalej. Możesz też poprosić aby ktoś 
z rodziny zrobił zdjęcie twojego dokumentu, który 

masz w domu i wysłał.

Policjant rozpocznie postępowanie 
aby wyjaśnić sytuację. Dziś 

również tak to wygląda gdy nie ma 
pewności czy kierowca ma 

uprawnienia. Jeśli dane zostaną 
potwierdzone Policja umorzy 

postępowanie.  .

Policjant rozpocznie postępowanie 
aby wyjaśnić sytuację. Dziś 

również tak to wygląda gdy nie ma 
pewności czy kierowca ma 

uprawnienia. Jeśli dane zostaną 
potwierdzone Policja umorzy 

postępowanie.  .

Możesz zgłosić 
brak danych – 
tak jak opisano 

w punkcie 
powyżej.

Możesz zgłosić 
brak danych – 
tak jak opisano 

w punkcie 
powyżej.

Kontrola drogowa – co robić?
Podczas kontroli drogowej Policja lub Inspektor Transportu Drogowego sprawdzi dane w rejestrach państwowych. Jeśli 
nie popełniłeś wykroczenia możesz jechać dalej. Nie musisz okazywać prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego. Za ich 
brak przy sobie nie dostaniesz mandatu.

Kontrola drogowa – co robić?
Podczas kontroli drogowej Policja lub Inspektor Transportu Drogowego sprawdzi dane w rejestrach państwowych. Jeśli 
nie popełniłeś wykroczenia możesz jechać dalej. Nie musisz okazywać prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego. Za ich 
brak przy sobie nie dostaniesz mandatu.



Jazda bez prawa jazdy - Kontrola drogowa

Moje dane są błędne

Jeśli sprawdzane dane się nie zgadzają 
Policjant poinformuje cię o rozbieżności
Jeśli sprawdzane dane się nie zgadzają 

Policjant poinformuje cię o rozbieżności
Jeśli masz dokument przy sobie 

– możesz go okazać.
Jeśli masz dokument przy sobie 

– możesz go okazać.

Możesz zgłosić brak danych 
– postępuj zgodnie ze 

wskazówkami w sekcji „Co 
zrobić jeśli usługa nie 

pokazuje moich danych lub 
jeśli moje dane są błędne?”

Możesz zgłosić brak danych 
– postępuj zgodnie ze 

wskazówkami w sekcji „Co 
zrobić jeśli usługa nie 

pokazuje moich danych lub 
jeśli moje dane są błędne?”

Nie można sprawdzić danychNie można sprawdzić danych

Masz mPrawoJazdy w aplikacji 
mObywatel? – okaż je 

Policjantowi – awaria nie musi 
dotyczyć systemu centralnej 

ewidencji kierowców – jeśli masz 
dane w swoim telefonie będziesz 

mógł pojechać dalej.

Masz mPrawoJazdy w aplikacji 
mObywatel? – okaż je 

Policjantowi – awaria nie musi 
dotyczyć systemu centralnej 

ewidencji kierowców – jeśli masz 
dane w swoim telefonie będziesz 

mógł pojechać dalej.

Jeśli masz prawo jazdy przy 
sobie – możesz je okazać - 
to nadal dokument, który 

stwierdza twoje 
uprawnienia.

Jeśli masz prawo jazdy przy 
sobie – możesz je okazać - 
to nadal dokument, który 

stwierdza twoje 
uprawnienia.

Awaria systemu lub brak zasięguAwaria systemu lub brak zasięgu



Jazda bez prawa jazdy – zatrzymanie prawa jazdy

Co mam zrobić jeśli Policja zatrzymała moje prawo jazdy?

 od 5 grudnia, zamiast zabierać dokument organ kontroli prześle informację o 
zatrzymaniu prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców i wystawi Ci pokwitowanie 
– jeśli zezwolono na dalszą jazdę musisz mieć pokwitowanie przy sobie na wypadek 
następnej kontroli;

 jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane a termin, do którego zezwolono na dalszą jazdę, 
wskazany w pokwitowaniu minął, nie możesz już siadać za kierownicę – do kiedy? Do 
momentu zwrotu prawa jazdy 

ǃ



Jazda bez prawa jazdy - Zwrot zatrzymanego dokumentu

Kto i kiedy zwraca dokument? Kto i kiedy zwraca dokument? 
Zwrot dokumentu następuje po ustaniu przesłanek, 

na podstawie których go zatrzymano. Zwrotu 
prawa jazdy dokonuje starosta właściwy (ten który 

wydał dokument).

Zwrot dokumentu następuje po ustaniu przesłanek, 
na podstawie których go zatrzymano. Zwrotu 

prawa jazdy dokonuje starosta właściwy (ten który 
wydał dokument).

 Możesz sprawdzić status swojego dokumentu w usłudze „Sprawdź uprawnienia kierowcy”. Jeśli dokument jest 
zatrzymany w usłudze zobaczysz taką informację.

Policja zatrzymała mi prawo jazdy ale prokurator/sąd 
wydał postanowienie o zwrocie – w systemie dokument 

jest nadal zatrzymany – co zrobić?

Policja zatrzymała mi prawo jazdy ale prokurator/sąd 
wydał postanowienie o zwrocie – w systemie dokument 

jest nadal zatrzymany – co zrobić?

Jeśli o zwrocie zdecydował prokurator powinien zawiadomić o 
zwrocie organ, który zatrzymał dokument – i ten powinien przekazać 
do ewidencji informację o zwrocie. Jeśli zwrotu nadal nie odnotowano 

możesz zwrócić się o to do organu, który zatrzymał dokument 
przedstawiając postanowienie o zwrocie.

Jeśli o zwrocie zdecydował sąd zawiadamia o tym starostę, który 
wydał dokument. W takim przypadku o zwrot prawa jazdy należy 

ubiegać się u starosty.

Jeśli o zwrocie zdecydował prokurator powinien zawiadomić o 
zwrocie organ, który zatrzymał dokument – i ten powinien przekazać 
do ewidencji informację o zwrocie. Jeśli zwrotu nadal nie odnotowano 

możesz zwrócić się o to do organu, który zatrzymał dokument 
przedstawiając postanowienie o zwrocie.

Jeśli o zwrocie zdecydował sąd zawiadamia o tym starostę, który 
wydał dokument. W takim przypadku o zwrot prawa jazdy należy 

ubiegać się u starosty.

Przecież mam dokument w domu/przy sobie – czy muszę 
występować o jego zwrot?

Przecież mam dokument w domu/przy sobie – czy muszę 
występować o jego zwrot?

Tak, musisz wystąpić o zwrot prawa jazdy, mimo że masz fizycznie ten 
dokument. Zwrot jest wykonywany za opłatą i po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej przez starostę, który przekaże informację o zwrocie do centralnej 
ewidencji kierowców. Dopóki Starosta nie zwróci dokumentu w systemie będzie 

on oznaczony jako zatrzymany i każdy organ będzie to widział

Tak, musisz wystąpić o zwrot prawa jazdy, mimo że masz fizycznie ten 
dokument. Zwrot jest wykonywany za opłatą i po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej przez starostę, który przekaże informację o zwrocie do centralnej 
ewidencji kierowców. Dopóki Starosta nie zwróci dokumentu w systemie będzie 

on oznaczony jako zatrzymany i każdy organ będzie to widział



Jazda bez prawa jazdy - pytania

Czy mogę wyjechać za granicę bez prawa jazdy?Czy mogę wyjechać za granicę bez prawa jazdy?

Prawo jazdy jest dokumentem 
stwierdzającym uprawnienie do kierowania 

wymaganym za granicą. Nie możesz 
kierować pojazdem za granicą jeśli nie masz 

przy sobie prawa jazdy. .

Prawo jazdy jest dokumentem 
stwierdzającym uprawnienie do kierowania 

wymaganym za granicą. Nie możesz 
kierować pojazdem za granicą jeśli nie masz 

przy sobie prawa jazdy. .

Czy mogę w ogóle nie mieć prawa jazdy, żeby 
prowadzić – czy wystarczy, że zdałem egzamin? 

Czy mogę w ogóle nie mieć prawa jazdy, żeby 
prowadzić – czy wystarczy, że zdałem egzamin? 

Zdany egzamin nie wystarczy abyś kierował pojazdem. Musisz 
odebrać prawo jazdy z urzędu. Przepisy umożliwiające jazdę bez 

prawa jazdy oznaczają, że nie musisz mieć go ze sobą i nie 
musisz okazywać go podczas kontroli drogowej – nie dostaniesz 

już za to mandatu. Sam dokument musisz posiadać a jeśli właśnie 
zdałeś egzamin musisz go odebrać z urzędu lub poczekać aż 

przyjdzie do Ciebie pocztą – jeśli taki sposób odbioru wybrałeś. .

Zdany egzamin nie wystarczy abyś kierował pojazdem. Musisz 
odebrać prawo jazdy z urzędu. Przepisy umożliwiające jazdę bez 

prawa jazdy oznaczają, że nie musisz mieć go ze sobą i nie 
musisz okazywać go podczas kontroli drogowej – nie dostaniesz 

już za to mandatu. Sam dokument musisz posiadać a jeśli właśnie 
zdałeś egzamin musisz go odebrać z urzędu lub poczekać aż 

przyjdzie do Ciebie pocztą – jeśli taki sposób odbioru wybrałeś. .

Jestem obcokrajowcem i mam unijne lub zagraniczne 
prawo jazdy – mogę je zostawić w domu?

Jestem obcokrajowcem i mam unijne lub zagraniczne 
prawo jazdy – mogę je zostawić w domu?

Nie, tylko prawo jazdy wydane w kraju (Rzeczypospolitej 
Polskiej) lub pozwolenie na kierowanie tramwajem możesz 
zostawić w domu. Jeśli dokument został wydany w innym 
kraju musisz go mieć przy sobie. Dlaczego? Bo organ nie 

zweryfikuje twoich uprawnień w centralnej ewidencji 
kierowców. W tym rejestrze gromadzone są dane o osobach, 
którym wydano polski dokument stwierdzający uprawnienia.

Nie, tylko prawo jazdy wydane w kraju (Rzeczypospolitej 
Polskiej) lub pozwolenie na kierowanie tramwajem możesz 
zostawić w domu. Jeśli dokument został wydany w innym 
kraju musisz go mieć przy sobie. Dlaczego? Bo organ nie 

zweryfikuje twoich uprawnień w centralnej ewidencji 
kierowców. W tym rejestrze gromadzone są dane o osobach, 
którym wydano polski dokument stwierdzający uprawnienia.



Jazda bez prawa jazdy – co zrobić przy kolizji 

Miałem stłuczkę – jak spisać oświadczenie bez 
prawa jazdy?

 zapytaj uczestników kolizji o ich dokumenty i spisz oświadczenie,

 jeśli masz mPrawoJazdy i mPojazd w aplikacji mObywatel swoje dane 
sprawdzisz bardzo łatwo,

 jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do uczestników kolizji pomimo 
sprawdzenia danych, wezwij Policję

ǃ



Jazda bez prawa jazdy – pozostałe zmiany

Co się jeszcze się zmieni od 5 grudnia? Co w przypadku gdy sąd 
orzekł zakaz prowadzenia pojazdów lub starosta wydał decyzję o 
zatrzymaniu prawa jazdy?

 orzekając zakaz sąd nie będzie zobowiązywał do zwrotu prawa jazdy; 

 wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy starosta nie zobowiązuje do zwrotu dokumentu;

 okres zakazu biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia sądu;

 okres zatrzymania prawa jazdy biegnie od daty zatrzymania prawa jazdy;



Dziękujemy za uwagę
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