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W samochód pana Krzysztofa uderzył kierowca, jadący z nadmierną szybkością. 

Poszkodowany nie ucierpiał na zdrowiu, ma jednak uszkodzony błotnik, rozbitą lampę, 

lusterko. Zrobił zdjęcia telefonem komórkowym. Zdenerwowany sprawca przyznał się do 

winy, tłumacząc, że spieszy się do szpitala, do rodzącej żony. Zaproponował ugodowe 

rozwiązanie problemu – podpisanie oświadczenia. Poszkodowany w kolizji czytelnik ma 

dylemat – przystać na propozycję sprawcy, czy wezwać policję? Pyta, jakie mogą być 

konsekwencje rezygnacji z wezwania policji? 

 

Wielu kierowco w uczestniczących w kolizji zadaje sobie pytanie, w jaki sposo b zachowac  się 

oraz czy wzywac  na miejsce zdarzenia policję. Dla kierowcy ponoszącego winę za spowodowanie 

szkody wezwanie policji niesie ze sobą najczęs ciej nieprzyjemne konsekwencje w postaci 

mandatu oraz punkto w karnych, dlatego tez  będzie on zwykle nalegał na „załatwienie sprawy” 

bez udziału drogo wki. Dla kierowcy poszkodowanego, wybo r nie jest jednak tak jednoznaczny. 

Co do zasady wezwanie policji na miejsce kolizji nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania  

odszkodowania przez poszkodowanego. Dotyczy to w szczego lnos ci sytuacji, gdy przyczyny 

kolizji nie budzą wątpliwos ci i jeden z kierowco w przyznaje się do winy. Wystarczy wo wczas 

spisanie odpowiedniego os wiadczenia sprawcy szkody. Os wiadczenie takie powinno 

jednoznacznie wskazywac  w swej tres ci kierowcę winnego kolizji oraz poszkodowanego, 

dokładne okolicznos ci zdarzenia, w tym miejsce i datę oraz jego przebieg, a takz e zawierac  

szczego łowy opis powstałych wskutek kolizji uszkodzen . Dokument powinien zawierac  ponadto 

niezbędne dane kierujących pojazdami, a jez eli kto rys  z nich nie jest posiadaczem pojazdu – 

takz e dane posiadacza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer prawa 

jazdy i dowodu osobistego, numer i datę waz nos ci polisy OC sprawcy oraz nazwę zakładu 

ubezpieczeniowego. Dodatkowo nalez y wskazac  dane dotyczące pojazdo w biorących udział  

w zdarzeniu (marka, model, numery rejestracyjne). Gotowe formularze os wiadczenia moz na 
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znalez c  na stronach internetowych ubezpieczycieli. Aby uniknąc  ryzyka nieuczciwego 

zachowania ze strony sprawcy szkody, nalez y zweryfikowac  na miejscu wskazane dane  

z okazanymi dokumentami.  

Wezwanie policji na miejsce kolizji moz e natomiast okazac  się niezbędne w przypadku sporu co 

do winy za spowodowanie kolizji. O winie rozstrzygnie wtedy policja, przy czym notatka 

policyjna z miejsca zdarzenia stanowi co do zasady twardy i jednoznaczny dowo d w sprawie. 

Notatka policyjna moz e okazac  się przydatna ro wniez  wtedy, gdy sprawca podejmie pro bę 

odwołania złoz onego os wiadczenia. Ubezpieczyciele weryfikują najczęs ciej prawdziwos c  

os wiadczenia, zwracając się do sprawcy szkody o jego potwierdzenie, co niekiedy stanowi 

asumpt dla nieuczciwych kierowco w do podjęcia pro by uchylenia się od odpowiedzialnos ci 

poprzez zakwestionowanie tres ci os wiadczenia, powołując się na wady os wiadczenia woli, np. 

błąd lub działanie pod wpływem groz by. W przypadku odwołania os wiadczenia przez sprawcę 

zdarzenia zakład ubezpieczen  zbada sprawę we własnym zakresie na podstawie wszelkich 

dostępnych dowodo w, dlatego tez  jez eli rezygnujemy z wezwania policji, warto zabezpieczyc  się 

na tę okolicznos c  spisując dane s wiadko w zdarzenia oraz sporządzając dokumentację 

fotograficzną na miejscu zdarzenia. 

Nalez y pamiętac , z e poinformowanie policji jest konieczne, jez eli uczestnicy wypadku doznali 

obraz en , gdy zachodzi podejrzenie, z e jeden z kierowco w znajduje się pod wpływem alkoholu 

lub s rodko w odurzających, gdy sprawca wypadku nie posiada wymaganych dokumento w bądz  

gdy zbiegł z miejsca zdarzenia. Warto ro wniez  rozwaz yc  tę moz liwos c , gdy do kolizji dojdzie za 

granicą lub z obcokrajowcem, w szczego lnos ci w razie problemo w językowych lub wątpliwos ci 

co do okazywanych dokumento w. Notatka policyjna moz e pozwolic  na uniknięcie 

nieprzewidzianych kłopoto w ro wniez  wtedy, gdy w kolizji uczestniczy pojazd leasingowany lub 

wynajmowany. Na marginesie warto wspomniec , z e wezwanie policji na miejsce kolizji będzie 

niekiedy lez ało ro wniez  w interesie sprawcy szkody. Dotyczy to w szczego lnos ci sytuacji, gdy 

zamierza on skorzystac  z ubezpieczenia autocasco, co u niekto rych ubezpieczycieli moz e byc  

związane z obowiązkiem powiadomienia policji o zdarzeniu, szczego lnie w przypadku 

powaz niejszych szko d.  

Zaznaczyc  nalez y, z e policja ma obowiązek przyjąc  i sprawdzic  kaz de zgłoszenie. Prawo 

wezwania policji przysługuje więc w przypadku kaz dej kolizji stanowiącej wykroczenie, 

niezalez nie od rozmiaru poniesionych szko d, w związku z czym nie nalez y obawiac  się sankcji za 

bezzasadne wezwanie patrolu. Decydując się na wezwanie policji do kolizji nalez y jednak liczyc  

się z moz liwos cią dos c  długiego oczekiwania, zwaz ywszy z e w przypadku braku ofiar 

s miertelnych lub oso b rannych policja nie musi traktowac  naszego wezwania priorytetowo. 

Oczekując na przyjazd policji nalez y zadbac , aby pojazdy nie blokowały w sposo b 

nieuzasadniony ruchu, co moz e spotkac  się z konsekwencjami w postaci dodatkowego mandatu, 

w tym ro wniez  dla poszkodowanego. 

Podsumowując, decyzja o wezwaniu policji lub poprzestaniu na spisaniu os wiadczenia zalez y 

zatem od okolicznos ci danego zdarzenia. W przypadku niewielkiej kolizji i bezsprzecznej winy 

jednego z kierowco w udział funkcjonariuszy publicznych będzie najczęs ciej zbędny i związane  

z niepotrzebną stratą czasu. Jez eli jednak w grę wchodzą powaz ne szkody, wymagające 

kosztownych napraw, a przy tym nie dysponujemy s wiadkami zdarzenia lub okolicznos ci kolizji 
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są niejednoznaczne, wezwanie policji moz e okazac  się dobrym rozwiązaniem i pozwoli na 

uniknięcie potencjalnych kłopoto w przy dochodzeniu odszkodowania. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 392 z późn. zm.) 

Art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 392 z późn. zm.) 

Art. 44 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 

z późn. zm.) 

Art. 86 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z późn. 

zm.) 

 


