
OŚWIADCZENIE  SPRAWCY KOLIZJI  DROGOWEJ 
 

Ja, niżej podpisany(a)................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                                                                                       ( imię i nazwisko sprawcy kolizji )                                                             

zamieszkały(a) ................................................................................................................................................................................... tel. ................................................. 
                                                                                                ( dokładny adres sprawcy kolizji ) 

posiadający(a) prawo jazdy kat. .......................... seria i nr ...................................................... legitymujący(a) się .............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                           ( nazwa dok. tożsamości ) 

seria i nr ............................................................. wydanym  przez ......................................................................................................................................................... 
 

oświadczam, że w dniu ............................................................................................................ około godziny ................................................................................. 
 

w miejscowości ................................................................................ ul. ................................................................................................................................................... 
 

kierując pojazdem  ................................................................................................................................... o nr rejestracyjnym ........................................................ 
                                                                                      ( marka, typ, model ) 

którego właścicielem jest ........................................................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                      ( imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres ) 

ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC ) 
 

wg polisy nr .................................................................. z okresem ubezpieczenia ........................................................................................................................... 
 

wystawionej przez ...................................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                          ( nazwa i adres firmy ubezpieczeniowej ) 

spowodowałem(am) kolizję drogową, w której został poszkodowany: 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                              ( imię i nazwisko lub nazwa firmy posiadacza pojazdu, adres ) 

posiadacz pojazdu ............................................................................................................................... o nr rejestracyjnym ............................................................. 
                                                                                     ( marka, typ, model ) 

pojazd był kierowany przez .................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                  ( imię, nazwisko i adres kierowcy ) 

 

 

OPIS  OKOLICZNOŚCI  I  SKUTKÓW  ZDARZENIA 

 

1. Okoliczności kolizji: ............................................................................................................................................................................................................................  
     

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
     

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
     

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

     
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na szkic sytuacyjny wypadku 



 

 

 

 
2. Opis uszkodzeń pojazdu osoby poszkodowanej 

 

…………………………………………….................. 

 

…………………………………………….................. 

 
…………………………………………….................. 

 

…………………………………………….................. 
 

…………………………………………….................. 

 
…………………………………………….................. 

 

…………………………………………….................. 
 

…………………………………………….................. 

 

Zaznaczone uszkodzone elementy samochodów  ↓↑   
 

 

 

 

3. Opis uszkodzeń pojazdu sprawcy wypadku  
 

…………………………………………….................. 

 
…………………………………………….................. 

 

…………………………………………….................. 
 

…………………………………………….................. 

 
…………………………………………….................. 

 

…………………………………………….................. 
 

…………………………………………….................. 

 
…………………………………………….................. 

 
 

 

 

4. Inne znane powstałe szkody: 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

     
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 

Świadkowie: 1) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                 ( imię, nazwisko, dokładny adres i telefon ) 

                      2) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                 ( imię, nazwisko, dokładny adres i telefon ) 

 
 

 

........................................................................................                                                     ....................................................................................... 
( podpis świadka 1 )                                                                                                          ( podpis świadka 2 ) 

 

 

Miejscowość ................................................................................. dnia ...........................................................    
 

 

 
...................................................................................................                                                ................................................................................................... 

( podpis poszkodowanego )                                                                                                      ( podpis sprawcy kolizji ) 

 
 

 

 



 

 

 
 

Poradnik postępowania po wypadku samochodowym 
 
 

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby uczestniczące w wypadku drogowym lub potrąceniu 
zobowiązane są do: 

 podjęcia wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu 
zdarzenia drogowego 

 podjęcia działań mających na celu złagodzenie skutków wypadku 
 zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości 

zabezpieczenia ich mienia 
 bezzwłocznego powiadomienia Policji, Pogotowia Ratunkowego, bądź innych Służb 

Ratowniczych 
 oznaczenia miejsca wypadku poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł 

awaryjnych 
 w sytuacji gdy w wyniku wypadku nikt nie ucierpiał oraz nie ma wątpliwości co do wskazania 

sprawcy wypadku, należy jak najszybciej usunąć pojazdy z jezdni, tak, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla innych uczestników ruchu 

 w sytuacji jeśli są poszkodowani (ranni lub ofiary śmiertelne) nie wolno zmieniać ustawienia 
pojazdów biorących udział w wypadku, ani ruszać jakichkolwiek ich fragmentów, aż do 
przyjazdu Policji 

 
Rekomendujemy: 

 wezwanie Policji 
 znalezienie świadków wypadku 
 zaznaczenie w miarę możliwości śladów początku hamowania 
 wykonanie dokumentacji zdjęciowej z miejsca wypadku 
 zanotowanie numeru rejestracyjnego drugiego pojazdu biorącego udział w kolizji oraz numeru 

polisy sprawcy 
 

 
Kiedy należy zgłosić szkodę po wypadku? 
W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku (np. po wypadku 
komunikacyjnym) poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie roszczenia. Do czasu zgłoszenia szkody i 
obejrzenia auta przez rzeczoznawcę nie należy go naprawiać. Jeśli kierowca rozpocznie naprawę, 
trudno będzie udowodnić, które elementy zostały uszkodzone i ile w związku z tym należy się 
odszkodowania. 
 
Gdzie można otrzymać pomoc? 
W razie kłopotów z uzyskaniem odszkodowania, gdy wypłata jest zaniżona lub w sytuacji, gdy 
mamy do czynienia ze szkodą osobową – zawsze można zgłosić się z prośbą o pomoc. Analiza 
sprawy dokonywania jest przez prawnika – kontakt pod numerem telefonu (22) 659 33 43. 
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