
CEPiK 2.0.
Bez dokumentów na drodze

Warszawa,  dnia 14 września 2018 r.



Od dnia 1 października 2018r.:

• zniesienie obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego 
organu kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i 
dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC – przez kierujących pojazdami 
zarejestrowanymi na terytorium RP (art. 38 UPoRD). 

• weryfikacja danych dotyczących w/w dokumentów przez organy kontroli ruchu 
drogowego w centralnej ewidencji pojazdów. (art. 129 UPoRD)

• zmiany przepisów dotyczących zatrzymywania i zwrotu dowodu rejestracyjnego 
(pozwolenia czasowego). (art. 132 UPoRD)

Ustawa z dnia 9 maja 2018r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U., poz. 957)

Bez dokumentów na drodze 
Ramy formalno-prawne



od dnia 1.10.2018r.

• zmiana wartości słownikowej dla dokumentów zatrzymanych przed 1 października 2018r. 
z obecnej „ZATRZYMANY” na „ZATRZYMANY – FIZYCZNIE”

• wprowadzenie od 1.10.2018r. do użycia wartości „ZATRZYMANY – ELEKTRONICZNIE”

• dostosowanie aplikacji do Naruszeń (zatrzymania) – umożliwienie odnotowania 
zatrzymania

Bez dokumentów na drodze 
Techniczna realizacja zmiany



• obywatele -> przy kontroli drogowej zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie DR/PC i polisy OC

• Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa -> 
weryfikacja danych w CEP, wirtualne zatrzymanie i zwrot DR/PC, powiadomienie UFG o braku polisy

• organy właściwe do rejestracji pojazdów (OR) -> zwracają dokument zatrzymany fizycznie i 

elektronicznie  

• stacje kontroli pojazdów (SKP) -> zatrzymują dokument na dotychczasowych zasadach, wprowadzają 

dane o zatrzymaniu podczas BT i przesyłają zatrzymany dokument do OR

• straże gminne/miejskie i pozostałe OKRD –> weryfikacja danych w CEP

Bez dokumentów na drodze 
Interesariusze procesu



od 1.10.2018 Organ Kontroli Ruchu Drogowego:
• weryfikuje dane pojazdu, w tym dotyczące DR (PC) oraz polisy OC w CEP. Weryfikacja 

danych następuje podczas kontroli pojazdu na drodze.
• wobec DR (PC) wydanych dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce, uprawnione OKRD

zatrzymuje te dokumenty elektronicznie tzn. wyłącznie poprzez odnotowanie informacji 
o zatrzymaniu dokumentu w CEP. OKRD nie zatrzymuje w/w dokumentów fizycznie i nie 
przesyła ich do OR, który wydał dokument.

• zwraca dokument zatrzymany elektronicznie poprzez odnotowanie informacji o zwrocie 
w CEP, po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu. 

• Uwaga: postępowanie wobec kierujących pojazdami zarejestrowanymi poza terytorium 
RP odbywa się na dotychczasowych zasadach.

• zmianie nie ulegają dotychczasowe zasady postępowania w zakresie wydania pojazdu 
po jego usunięciu z drogi. Konieczne jest okazanie dokumentu, który upoważnia do 
używania pojazdu (dowód rejestracyjny).

Bez dokumentów na drodze 
Główne założenia - OKRD



od 1.10.2018 Organ Rejestrujący:

• przyjmuje DR/PC zatrzymany fizycznie przez OKRD przed 1 października 2018r.

• przyjmuje DR/PC zatrzymany fizycznie przez SKP

• zwraca DR/PC zatrzymany fizycznie, po ustaniu przesłanek uzasadniających zatrzymanie, 
zgodnie z dotychczasową procedurą po przekazaniu przez posiadacza dokumentu 
informacji o ustaniu przesłanek uzasadniających zatrzymanie

• odnotowuje informację o zwrocie DR/PC (elektronicznym) po ustaniu przesłanek 
uzasadniających zatrzymanie dokumentu

Bez dokumentów na drodze 
Główne założenia - OR



Od 1.10.2018 Stacja Kontroli Pojazdów
• UWAGA: SKP zatrzymuje DR/PC na dotychczasowych zasadach fizycznie i przesyła go do 

OR, który go wydał. 
• jeśli wystąpiły przesłanki do zatrzymania DR przez SKP (np. DR zniszczony), aplikacja 

umożliwi SKP odnotowanie danych o zatrzymaniu również w przypadku, gdy DR został 
wcześniej zatrzymany elektronicznie przez OKRD. 

• UWAGA: SKP nie ma możliwości zwrotu dokumentu. Zwrotu dokumentu zatrzymanego 
przez SKP, może dokonać tylko OR, który go wydał (właściwy starosta). 

• w przypadku przeprowadzania BT pojazdu po zatrzymaniu elektronicznym DR (PC) przez 
OKRD, SKP postępuje jak dotychczas, wydając zaświadczenie o przeprowadzonym BT. 
Jeśli wynik BT jest pozytywny, obywatel, w celu odzyskania zatrzymanego DR (PC) może 
zwrócić się o oznaczenie zwrotu DR (PC) do OR, który go wydał (właściwy starosta) lub 
OKRD, który go zatrzymał (dowolna jednostka w ramach tego podmiotu). 

Bez dokumentów na drodze 
Główne założenia - SKP



Bez dokumentów na drodze 
Najczęściej zadawane pytania

• Czy brak obowiązku posiadania przy sobie i okazania na żądanie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia 
czasowego i polisy OC może skutkować mandatem? 
Nie, od dnia 1 października za brak przy sobie tych dokumentów nie dostaniemy mandatu.

• Co w przypadku, gdy pojazd nieprawidłowo zaparkowany zostanie odholowany?
W takiej sytuacji przy odbiorze pojazdu funkcjonariuszowi Straży gminnej (miejskiej) należy okazać 
dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Brak obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na
żądanie DR/PC dotyczy kontroli drogowej a procedura odbioru pojazdu wykracza poza ten zakres.

• Co zrobić, gdy mój dowód rejestracyjny został zatrzymany elektronicznie, ale nie został mi fizycznie 
odebrany? Czy mogę dalej jeździć?
Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) OKRD wydaje pokwitowanie, które
może uprawniać do używania pojazdu przez oznaczony w nim okres czasu, nieprzekraczający 7 dni.
Gdy wskazany okres czasu minie, pojazdem nie można się poruszać do czasu usunięcia przyczyny
zatrzymania dokumentu i oznaczenia jego zwrotu elektronicznie.



Bez dokumentów na drodze 
Najczęściej zadawane pytania cd.

• Kto może elektronicznie zwrócić mi dokument pojazdu?
Zwrócić dokument może organ, który go zatrzymał – dowolna jednostka w ramach tego organu, po 
ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dokumentu. Zwrotu dokumentu w każdym przypadku
może dokonać również organ, który go wydał.
UWAGA: zwrotu dokumentu nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał. W tym przypadku
dokument jest zwracany wyłącznie przez organ, który go wydał.

• Jeśli mój dokument zatrzymany został przed 1 października 2018r., to który organ może mi go 
zwrócić?
W sytuacji gdy dokument, został fizycznie zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego przed 
1 października 2018r., to może być on zwrócony wyłącznie przez organ, który go wydał – w tym 
przypadku aby odzyskać dokument należy udać się do Starostwa, w którym pojazd jest 
zarejestrowany.



Bez dokumentów na drodze 
Najczęściej zadawane pytania cd.

• Czy stacja kontroli pojazdów może zatrzymać dokument elektronicznie?
Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Dokument może być zatrzymany
przez diagnostę fizycznie a informacja o tym zatrzymaniu jest przekazywana do centralnej ewidencji 
pojazdów.

• W jaki sposób postępować ma diagnosta w stacji kontroli pojazdów, gdy wystąpią przesłanki do 
zatrzymania dowodu rejestracyjnego?
Diagnosta postępuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku wystąpienia przesłanek do 
zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymuje dokument i przesyła go do
organu, który go wydał. Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Nie ma 
również możliwości zwrotu zatrzymanego dokumentu. W tym przypadku zwrotu dokumentu może
dokonać wyłącznie organ, który go wydał (właściwy starosta).




