UWAGA!

KOD
QR/2D

Proszę wypełnić oświadczenie niebieskim długopisem, zaznaczając znakiem „X” właściwe pola oraz
uzupełnić właściwe dane DRUKOWANYMI LITERAMI na wszystkich stronach oświadczenia.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy niezwłocznie odesłać pocztą na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn.

Znak pisma: [ZNAK_PISMA]
Data i godzina zdarzenia: [DATA_ZDARZENIA] [GODZINA_ZDARZENIA]

Należy pamiętać o czytelnym
podpisaniu (imieniem i
nazwiskiem) wybranego
Oświadczenia. Należy również
uzupełnić datę i miejscowość
wypełniania oświadczenia.

Dla zarejestrowanych użytkowników eBOK dokumenty do sprawy są dostępne pod adresem: ebok.canard.gitd.gov.pl (kod: [KOD_EBOK])

OŚWIADCZENIE NR 1
wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią załączonego raportu z urządzenia rejestrującego nr [NUMER_RAPORTU].
Kierującym pojazdem wskazanym w tym raporcie byłem(am) ja, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.



W związku z powyższym, pouczony(a) o przysługującym mi prawie odmowy przyjęcia mandatu, wyrażam zgodę na przyjęcie mandatu
karnego za wykroczenie określone w art. 92a Kodeksu wykroczeń – w wysokości [KWOTA_MANDATU] zł skutkującego jednocześnie
przypisaniem mi [LICZBA_PUNKTÓW] punktów. (proszę na odwrocie wypełnić część B i złożyć podpis poniżej)

1.

Komentarz [CAN1]: Należy wybrać i
wypełnić tylko jedno Oświadczenie.
Po wybraniu Oświadczenia nr 1
KONIECZNE jest zaznaczenie również
jednego z dwóch kwadratów.
Oświadczenie nr 1 wypełnia osoba, która
kierowała pojazdem w chwili wykroczenia.



Pouczony(a) o przysługującym mi prawie, oświadczam, że odmawiam przyjęcia mandatu. Mam świadomość, że odmowa przyjęcia
mandatu będzie skutkować skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie mnie. (proszę na odwrocie wypełnić część B i złożyć podpis poniżej)

2.

……………………………………………
/miejscowość/

….……………………………
/data/

……………………………………………………………
/czytelny podpis/

OŚWIADCZENIE NR 2
wypełnia właściciel / posiadacz pojazdu, który wskazuje, komu powierzył pojazd do kierowania
lub używania w oznaczonym czasie
1

Pouczony(a) o treści art. 78 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oświadczam, że w chwili zdarzenia nie
dysponowałem(am) pojazdem opisanym w raporcie nr [NUMER_RAPORTU] i w części B wskazuję osobę, której go powierzyłem(am).
(proszę na odwrocie wypełnić część B i złożyć podpis poniżej)

……………………………………………
/miejscowość/

….……………………………
/data/

Komentarz [CAN2]: Należy wybrać i
wypełnić tylko jedno Oświadczenie.
Oświadczenie nr 2 wypełnia właściciel /
posiadacz pojazdu, który wskazuje, komu
powierzył pojazd do kierowania
lub używania w oznaczonym czasie.

……………………………………………………………
/czytelny podpis właściciela (posiadacza)/

Uwaga: Właściciel / posiadacz pojazdu wskazując, komu pojazd powierzył jest obowiązany podać na żądanie uprawnionego organu imię i nazwisko osoby,
której pojazd powierzył (lub nazwę podmiotu) oraz jej (jego) adres. W takiej sytuacji nie wymaga się podania innych danych osoby, której pojazd powierzono.

OŚWIADCZENIE NR 3
wypełnia właściciel / posiadacz1 pojazdu, który nie wskazuje, komu powierzył pojazd do kierowania
lub używania w oznaczonym czasie2
Oświadczam, że pojazd, którym popełniono wykroczenie opisane w raporcie, nie był w tym czasie używany wbrew mojej woli i wiedzy przez
nieznana mi osobę, czemu nie mogłem(am) zapobiec (chodzi o przypadki, w których np. pojazd był skradziony). Oświadczam również, że nie
wskażę, komu powierzyłem(am) pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie wskazanym w raporcie, mimo że jako właściciel /
posiadacz* pojazdu jestem do tego obowiązany(a).



W związku z powyższym, pouczony(a) o przysługującym mi prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wyrażam zgodę
na przyjęcie mandatu w wysokości [KWOTA_MANDATU] zł za czyn określony w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. (wykroczenie to nie jest
punktowane) Jednocześnie zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie. (proszę na odwrocie wypełnić część B w całości i złożyć
podpis poniżej)

1.



W związku z powyższym, pouczony(a) o przysługującym mi prawie, oświadczam, że odmawiam przyjęcia mandatu karnego.
Mam świadomość, że odmowa przyjęcia mandatu będzie skutkować skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie mnie. (proszę na odwrocie
wypełnić część B i złożyć podpis poniżej)

2.

……………………………………………
/miejscowość/

….……………………………
/data/

……………………………………………………………
/czytelny podpis/

Oświadczenie o innej treści, dodatkowe wyjaśnienia lub informacje można przesłać umieszczając je na dodatkowym arkuszu papieru.

1

Niepotrzebne skreślić.
Uwaga: Mandat nie może być nałożony na „firmę”. Ukarana może być tylko osoba fizyczna, tj. właściciel, przedstawiciel firmy, osoba odpowiedzialna
za dysponowanie taborem itp. Należy wypełnić część B podając szczegółowe dane personalne.
2
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Komentarz [CAN3]: Należy wybrać i
wypełnić tylko jedno Oświadczenie.
Po wybraniu Oświadczenia nr 3
KONIECZNE jest zaznaczenie również
jednego z dwóch kwadratów.
Oświadczenie nr 3 wypełnia właściciel /
posiadacz pojazdu, który nie wskazuje,
komu powierzył pojazd do kierowania
lub używania w oznaczonym czasie.

Część B (poniższe dane określają sprawcę wykroczenia / osobę, której powierzono pojazd lub dysponowała pojazdem3)
Dane osobowe
Nazwisko (nazwa podmiotu
tylko, gdy pojazd powierzono):

Komentarz [CAN4]: Należy podać
nazwisko osoby fizycznej.

sNazwisko rodowe:
Imię pierwsze:

Nazwę podmiotu (firmy) można wpisać
jedynie w przypadku, gdy wybrano
Oświadczenie nr 2.

Imię drugie:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Imię ojca:
Płeć (M/K):

PESEL:

Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień):





Komentarz [CAN5]: Należy zwrócić
szczególną uwagę na poprawność przy
uzupełnianiu numeru PESEL.

Miejsce urodzenia:
Dokument tożsamości:
Rodzaj dokumentu (1-dowód osobisty, 2-paszport, 3-karta pobytu na osiedlenie, 4-karta pobytu na zamieszkanie):
Seria i numer:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Numer budynku:

Numer lokalu:

Miejscowość:
Kod pocztowy:



Poczta:
Adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
Nazwa firmy:
Ulica:
Numer budynku:

Numer lokalu:

Miejscowość
Kod pocztowy:



Kraj:

Poczta:
Dokument uprawniający do kierowania pojazdem (wymagany tylko, gdy wypełniane jest oświadczenie nr 1):
Oryginał/Wtórnik (O/W):
Numer prawa jazdy (poz. 5):
Data wydania dokumentu (poz. 4a):





Data wydania uprawnień (poz. 10):





Kategoria:

Komentarz [CAN6]: Pełną informację o
dokumencie uprawniającym do kierowania
pojazdem (np. prawo jazdy) należy wpisać,
gdy wybrano Oświadczenie nr 1.
Umiejscowienie poszczególnych informacji
na dokumencie jest opisane poniżej (np.
poz. 5 dla numeru prawa jazdy).

Organ, który wystawił prawo jazdy (poz. 4c):

Miejsce
zatrudnienia4
Numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie)
……………………………………………………………
/czytelny podpis osoby wypełniającej/

Niepotrzebne skreślić.
4
Miejsce zatrudnienia jest wymagane tylko przy odmowie przyjęcia mandatu karnego (art. 57 § 3 pkt 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
3
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Komentarz [CAN7]: Podanie nr
telefonu kontaktowego jest dobrowolne
jednakże znacząco ułatwi kontakt w
przypadku stwierdzonych błędów lub
braków.
Komentarz [CAN8]: Należy złożyć
czytelny podpis osoby wypełniającej
Oświadczenie (imię i nazwisko).

