
BRAK OBOWIĄZKU WOŻENIA PRAWA JAZDY 

Od 5 grudnia 2020 roku nie trzeba wozić ze sobą prawa jazdy. W trakcie 

kontroli drogowej policjanci sprawdzą uprawnienia kierowcy w Centralnej Ewidencji 

Kierowców (CEK). Natomiast prawo jazdy funkcjonuje już w formie elektronicznej,                

w aplikacji mObywatel. Nie ma obowiązku pobierania ww. aplikacji, jednak 

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do jej pobrania. Wraz z mPrawem Jazdy pojawił się 

bowiem licznik punktów karnych, dzięki któremu od ręki można sprawdzić stan 

swojego konta. Po wpisaniu w e-usłudze imienia, nazwiska, serii oraz numeru 

blankietu prawa jazdy na ekranie komputera lub telefonu wyświetlą się następujące 

informacje: 

1) dane z prawa jazdy:  

 typ dokumentu, 

 seria i numer blankietu (druku), 

 data ważności dokumentu, 

 status dokumentu, (np. czy dokument jest zatrzymany). 

2) rodzaj i zakres uzyskanego uprawnienia:  

 kategoria, 

 data ważności uprawnienia. 

Jeśli w ewidencji nie ma dokumentu, zobaczymy komunikat o braku danych. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ww. aplikacji można je zgłosić 

wysyłając maila na adres mpj.sd@coi.gov.pl. Ewentualne nieścisłości można też 

zgłosić w aplikacji mObywatel. 

Aplikacja jest darmowa. Aby ją uruchomić niezbędny jest profil zaufany. 

Można go założyć przez internet, również za darmo. Prawo jazdy w formie 

elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego prawa jazdy. To jedynie odzwierciedlenie 

danych zawartych w tym dokumencie.  

Aby móc skorzystać z mPrawa Jazdy, w sklepach App Store i Google Play 

dostępna jest aktualizacja zawierająca mPrawo Jazdy. Po pobraniu i uruchomieniu 

aplikacji należy aktywować w niej mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych 

zawartych w dowodzie osobistym. Aby to zrobić, będąc w aplikacji należy kliknąć „+”       

w oknie głównym, a następnie wybrać mTożsamość. Aktywowanie tego modułu jest 

konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy. Jeśli posiada się już mTożsamość 

wówczas wystarczy dodać mPrawo Jazdy (klikając „+” w oknie głównym aplikacji). 
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W mPrawie Jazdy znajdują się generalnie wszystkie dane, które zawarte są                          

w tradycyjnym prawie jazdy. Niektóre dane mogą różnić się od danych w tradycyjnym 

dokumencie – numer prawa jazdy nie będzie zawierał ukośników, bo tak dane są 

zapisane w rejestrze, z którego są pobierane. mPrawo Jazdy prezentuje kody 

ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych, które są widoczne 

na tradycyjnym dokumencie. Zdjęcie pobierane jest z mTożsamości i może różnić się 

od tego, które znajduje się na tradycyjnym blankiecie. Nie jest to błąd – to prawidłowe 

działanie usługi. W mPrawie Jazdy wyświetla się bowiem zdjęcie, które znajduje się 

w dowodzie osobistym. 

 


