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1.  Art. 78 ust.4 ustawy PRD „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego orga-
nu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew je-
go woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.” 

2.   Art. 78 ust.5 ustawy PRD  „W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest: 1) osoba prawna, 2) jednost-
ka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 3) jednostka sa-
morządu terytorialnego, 4) spółka kapitałowa w organizacji, 5) podmiot w stanie likwidacji, 6) przedsiębiorca niebędą-
cy osobą fizyczną, 7) zagraniczna jednostka organizacyjna – do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowią-
zana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku 
niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w 
ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.” 

3. W celu uproszczenia procedury, w miarę możliwości zaleca się aby załączony druk oświadczenia , wypełniła bezpośred-
nio osoba, która popełniła wykroczenie. W przeciwnym razie może dojść do przekroczenia terminów określonych w art. 
97 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, co wykluczy zastosowanie postępowania mandatowego i ko-
nieczność skierowania postępowania na drogę sądową. Pociągnie to za sobą dodatkowe koszty (które co do zasady po-
nosi obwiniony) oraz ewentualną uciążliwość konieczności stawiennictwa uczestników postępowania (w tym również 
właściciela pojazdu) przed sądem. 

4. „Oświadczenia” proszę wypełniać  DRUKOWANYMI LITERAMI.  
5. „Oświadczenia” proszę składać tylko na załączonych drukach. 
6. „Oświadczenia” należy podpisać w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem. 
7. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie” należy wysłać w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszej korespon-

dencji na jeden z niżej podanych sposobów: 
 

a. Straż Miejska, ul. Żymierskiego 10,  78-425 Biały Bór 
b. podpisany skan oświadczenia e-mail: oswiadczeniasm@bialybor.com.pl 
c. fax: (94) 34-72-050 

 
8. Ewentualne dodatkowe  wyjaśnienia dołączyć do  wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia”. 
9. Ze względu na ograniczoną pojemność skrzynki email, proszę o przesyłanie TYLKO skanu wypełnionych dwóch 

stron „O świadczenia”. Proszę nie wysyłać „Wezwania” i „Instrukcji postępowania”. 
 
 
 
 
ePSW 

Na naszej stronie - www.bialybor.com.pl  w zakładce Straż miejska  - ePSW - 
znajduje się link do: 

elektronicznej Platformy Statusu Wykroczenia 
 

�  Kliknięcie na tym przycisku spowoduje przejście do podsystemu umożliwiającego zalogowanie  
      i  sprawdzenie aktualnego etapu sprawy (np. czy mandat został już wystawiony).  
 

        LOGIN:                                                         HASŁO:  

 
POUCZENIE 
1. Fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie wykroczenia zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2 (art. 234 Kodeksu karnego). 
2. Kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub 

używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny do 5.000 zł (art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń). 
3. Prawo wglądu do akt sprawy o wykroczenie przysługuje dopiero w sądzie – z chwilą zawiadomienia o terminie pierw-

szej rozprawy (art. 67 § 2 oraz art. 38 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 156 § 1-4 ko-
deksu postępowania karnego). 

4. Na tym etapie postępowania organ wzywający daje świadkowi prawo wyboru: należytego wypełnienia załączonych 
formularzy i odesłania ich, albo osobistego stawienia się i złożenia zeznań. Nieudzielenie – zgodnie z żądaniem - pisem-
nej odpowiedzi w terminie 7 dni i niestawienie się na późniejsze wezwanie w charakterze świadka zagrożone jest karą 
porządkową określoną w art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
 

 

Kto kierował pojazdem lub go u żytkował?  

WIEM NIE WIEM, bo:  

- Nie znam wymaganych danych tej osoby;  
- Nie pami ętam kto kierował w tym momencie; 
- Mogło tym pojazdem kierowa ć kilka osób; 
- Odmawiam podania danych kierowcy; 
- Inne okoliczno ści. 

PRZYPADEK III  
Podpisuj ę zgodę w części „A” 

Wypełniam i podpisuj ę część „B” 
Przyjmuj ę i płac ę mandat za tzw. „niewskazanie”. 

UWAGA!!! 
W przypadku czytelnego wizerunku kieruj ącego 

post ępowanie mo że być nadal prowadzone celem 
ustalenia i ukarania kieruj ącego. 

 

- Kierowała inna osoba ; 
- Użytkował kto ś inny 

Kierowałem j a 

PRZYPADEK I  
Podpisuj ę zgodę w części „A” 

Wypełniam i podpisuj ę część „B” 
Przyjmuj ę i płac ę mandat za pr ędko ść 

 
Koniec post ępowania 

PRZYPADEK II  
Zaznaczam punkt 1 lub 2 

Wypełniam i podpisuj ę część „B” 
UWAGA!!! 

Jeśli nie posiadam wiedzy o 
kieruj ącym podaje dane osoby, której 
przekazałem kluczyki i dokumenty od 

powierzonego pojazdu. 


