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10 OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ 
                    

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

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ 

 

Ja, niżej podpisany, ...................................................... (imię i nazwisko), zam. ............................,  

PESEL ........................, telefon ..........................., prawo jazdy kategorii ..................., numer 

................, wydane dnia ..................................... przez ..................................................................... 

 

oświadczam, iż dnia .................................. ok.  godziny ................................ w  ............................ 

(nazwa miejscowości) na/przy ..................................................................... (dokładne określenie 

miejsca, np. ulica) kierując pojazdem ......................................................................................... 

(marka i nr rej.) ............................... stanowiącym moją własność, posiadającym ważne 

ubezpieczenie OC w ...................................... (nazwa firmy ubezpieczeniowej)  

.......................................... (nr polisy)  

 

spowodowałem kolizję drogową, w wyniku której uszkodzeniu uległ: 

 

a) pojazd sprawcy ................................................................................................. (opis uszkodzeń), 

 

b) pojazd poszkodowanego marki .................................................... nr rej. ................................ 

stanowiący własność ............................................ (imię i nazwisko) ....................................... 

(adres), posiadający ważne ubezpieczenie OC w .................................................................. 

(nazwa firmy ubezpieczeniowej) ................................................................................ (nr polisy) w 

następującym zakresie:................................................................................................................. 

(opis uszkodzeń). 

 

Inne istotne informacje dotyczące zdarzenia: 

............................................................................................................................................. (opisać). 

 

Świadkowie zdarzenia: 

1. ................................................................................................................... (imię i nazwisko), 

zam. ........................................................................... (adres), telefon ............................................. 

 

2. ................................................................................................................... (imię i nazwisko), 

zam. ........................................................................... (adres), telefon ............................................. 

 

Załączniki: 

1. Szkic uderzenia/uszkodzeń pojazdu sprawcy i poszkodowanego. 

2. Zdjęcia uszkodzeń pojazdu sprawcy i poszkodowanego. 

 

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

 czytelny podpis poszkodowanego                  czytelny podpis sprawcy 
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Zdroj: http://nawzor.pl/oswiadczenie 

 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 
 
kolizja drogowa cestná (dopravná) kolízia 

marka značka 

nr (numer) č. (číslo) 

nr rej. (numer rejestracyjny) pojazdu EČV (evidenčné číslo vozidla) 

ok. (około) okolo 

oświadczenie «oficjalna wypowiedź 

przedstawiająca czyjeś przekonania lub 

stanowisko; też: pismo zawierające taką 

wypowiedź» 

vyhlásenie «(písomné) vyjadrenie o istej 

skutočnosti na úradné ciele; doklad o tom» 

oświadczenie sprawcy kolizji drogowej správa o nehode, záznam o dopravnej 

nehode 

oświadczać  vyhlasovať 

PESEL (Powszechny Elektroniczny System 

Ewidencji Ludności) 

rod. č. (rodné číslo) 

pojazd vozidlo 

polisa (ubezpeczeniowa) poistka, poistná zmluva 

posiadać mať, vlastniť, disponovať 

poszkodowany poškodený 

prawo jazdy vodičský preukaz 

sprawca 1. páchateľ, vinník; 2. pôvodca, strojca 

szkic skica, náčrt 

ubezpieczenie  poistenie 

ubezpieczenie OC (odpowiedzialności 

cywilnej) 

zákonné poistenie 

uderzenie úder 

uszkodzenie poškodenie 

własność majetok, vlastníctvo 

załącznik príloha 

zam. (zamieszkały) bývajúci, bytom 

zdarzenie udalosť, príhoda 

zdjęcie fotografia 

http://nawzor.pl/oswiadczenie
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=vyjadrenie&c=j750&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=doklad&c=j750&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

