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Przepisy dla kierowców - co się zmienia, co zostaje
po staremu?

13 sty, 12:51

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wydawało się, że już od 2017 roku znacząco zmienią

się przepisy dotyczące kierowców. Jak to mówią: z dużej chmury mały deszcz! Większość

planowanych zmian na razie odłożono

Na początku roku trafiły do nas wiadomości od czytelników domagających się, żebyśmy napisali

w końcu coś o nowym taryfikatorze, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku, bo takie

informacje pojawiły się wcześniej na dziesiątkach często nawet poważnych stron i portali

internetowych. Rzeczywiście – ich nagłówki krzyczą, że od pierwszego stycznia wprowadzono

zaostrzony taryfikator, że znikają kursy reedukacyjne, pozwalające odrobić 6 punktów karnych.

Fitness
Karta fitness już od
25,50/miesiąc! Tylko
do 20 kwietnia »

Sprawdź

95% taniej
Dziennikarz ujawnia jak
kupować przedmioty
nawet 95% taniej »

Czytaj dalej

Audi A6
Już od 2040 zł
miesięcznie i 0% opłatą
wstępną. W Audi Perfect
Lease »
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1. To się nie zmieniło
2. Pewne zmiany weszły w życie
3. Prawo jazdy w komórce
4. Przepis aktualny czy nie?
5. Naszym zdaniem

SPIS TREŚCI:

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

Pierwsza elektryczna Skoda nazywa się
Vision E i debiutuje na salonie w Szanghaju
(1928 kwietnia 2017).

Skoda Vision E  pierwsza elek
AUTOSWIAT.PL

Polub tę stronę
Wpisz szukaną frazę Szukaj
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Zagłosuj

Ponadczasowy
kabriolet

30 lat BMW M5 Klasyki PRL-u w
teście mistrza

Niewymagający
Szwed

To auto ma 11
kół

308 SW już w
sprzedaży

Umowa kupna sprzedaży
Jeśli chcesz kupić lub sprzedać auto wypełnij i
wydrukuj gotowy wzór umowy kupna sprzedaży

Druk oświadczenia o zdarzeniu
drogowym
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
warto mieć w aucie. Wyjaśniamy jak powinno
wyglądać, oraz kiedy warto je wypełnić

Taryfikator punktów karnych
Taryfikator punktów karnych oraz mandatów
warto mieć przy sobie, a przynajmniej znać kary
za najczęstsze przewinienia.

Czy przekraczasz dozwolone limity prędkości?

Tak, codziennie i na każdej drodze

Tylko, gdy wyprzedzam

Nigdy, zawsze jeżdzę przepisowo

Polecane galerie

Przydatne dokumenty

CENY PALIW

Pb95 Pb98 ON

Najtaniej 4.31 4.47 4.00

Średnio 4.62 4.80 4.45

Najdrożej 4.97 4.99 4.88

Cała Polska

REKLAMA

Sprawdzamy więc na stronach MSWiA – otóż główną informacją jest tzw. ustawa dezubekizacyjna, o nowym

taryfikatorze ani słowa. Może więc wiedzą coś o nim policjanci, przecież to oni się nim posługują – niestety, też nic.

Wchodzimy na strony sejmowego Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Tam ciekawostka – dotychczasowy

taryfikator punktów karnych, który wszedł w życie 9 czerwca 2012 roku, nadal ma status „obowiązujący”, ale

jednocześnie znajduje się przy nim adnotacja o dacie wygaśnięcia 1 stycznia 2017.

Tyle że kilka dni po Nowym Roku wpis ten się nie zmienia. Czyżby w informacji o taryfikatorze było coś na rzeczy?

Pozostaje więc kontakt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – taryfikator punktowy jest

rozporządzeniem wydawanym przez Ministra SWiA. Na nasze pytanie o nowy taryfikator otrzymujemy lakoniczną

odpowiedź: Panie Redaktorze, uprzejmie informujemy, że nie będzie zmian związanych z podwyżką mandatów ani

punktów karnych. Z poważaniem, Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głośna zmiana przepisów okazała się więc tym razem tylko kaczką dziennikarską – w dobie internetu takie newsy

rozchodzą się z prędkością błyskawicy! Oczywiście, dziennikarze nie wyssali tego z palca, gdyż jeszcze kilka miesięcy

temu takie właśnie zmiany zapowiadali przedstawiciele rządu, a później nikt ich nie zdementował.

To się nie zmieniło

W ostatniej chwili, tuż przed końcem roku, okazało się też, że nie uda się wprowadzić innych zmian, które zgodnie z

wcześniej uchwalonymi przepisami miały obowiązywać od początku 2017 roku. Nie weszły zatem w życie m.in. zmiany

dotyczące zasad uzyskiwania praw jazdy (okres próbny dla młodych kierowców, bardziej rygorystyczne ograniczenia

prędkości dla początkujących, obowiązkowe dodatkowe szkolenia itp.).

Pod koniec roku wydano przepisy przekładające ich wprowadzenie na czerwiec 2018 roku! Dobra wiadomość dla

mających już punkty karne jest taka, że nadal można się zapisywać na kursy reedukacyjne w wojewódzkich ośrodkach

ruchu drogowego, dzięki którym zmniejsza się stan konta o 6 punktów. Zła wiadomość: stanu konta punktowego nadal

nie będzie można sprawdzić przez internet.

Na razie też nie wiadomo, jaki będzie los planowanych przepisów dotyczących obowiązkowych badań technicznych aut

– zapowiadano m.in., że w przypadku spóźnienia badanie ma kosztować podwójnie i będzie je można wykonać tylko w

wybranych państwowych stacjach kontroli pojazdów. Na razie przeglądy odbywają się na dotychczasowych zasadach,

zmiany prawdopodobnie i tu nastąpią dopiero w 2018 roku.

Pewne zmiany weszły w życie

Pod koniec ubiegłego roku uchwalono przepisy likwidujące lukę w prawie, pozwalającą kierowcom zachować prawo

jazdy w przypadku przyłapania na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Dotychczas

było tak, że jeśli kierujący stwierdził, że nie ma przy sobie prawa jazdy i policjant fizycznie nie odebrał dokumentu,

starosta w zasadzie nie mógł wydać decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (choć wielu urzędników i tak bezprawnie to

robiło, ale ich decyzje były kwestionowane przez sądy).

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy tryb przekazywania staroście

informacji o ujawnionym naruszeniu. Zgodnie z obecnymi zasadami

fakt niezatrzymania przez policjanta prawa jazdy nie ma już wpływu
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Czy policja zarobi na mandatach?

Jedna szkoda, 600 proc. podwyżki za polisę OC

na możliwość późniejszego zatrzymania tego dokumentu na okres 3

miesięcy, a do wydania przez starostę decyzji w tym zakresie

wystarczy informacja o ujawnieniu takiego wykroczenia. Chowanie

prawa jazdy przed policjantem przyniesie tylko jeden skutek –

dodatkowy mandat w wysokości 50 zł za brak wymaganego

dokumentu!

Kolejną istotną dla wielu kierowców zmianą jest wzrost kar za brak

obowiązkowego OC. Od tego roku podstawowa stawka kary w razie

stwierdzenia braku wymaganej polisy w przypadku auta osobowego

wynosi aż 4000 zł. Ten wzrost to... wynik podwyższenia płacy

minimalnej. Zgodnie z obowiązującą ustawą wysokość kar za brak OC

jest ustalana w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w

Polsce, a od Nowego Roku wynosi ono 2000 zł.

Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku; w przypadku

ciężarówek – trzykrotność. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa w ubezpieczeniu nie

przekracza 3 dni, kara wynosi 20 proc., do 14 dni – 50 proc. kary podstawowej.

Prawo jazdy w komórce

Resort cyfryzacji zapowiada, że już wkrótce tradycyjne dokumenty będzie można zastąpić wirtualnymi, dostępnymi za

pośrednictwem smartfona. W maju 2017 roku ma ruszyć program pilotażowy dla dowodu osobistego, a pod koniec

czerwca usługa powinna być już w pełni dostępna.

Testy mobilnych praw jazdy ruszą w październiku 2017 r., a trzeci etap programów pilotażowych, dotyczący dowodów

rejestracyjnych pojazdów oraz polis OC, ministerstwo zaplanowało na koniec 2017 roku. Urzędnicy uspokajają, że

nawet po wprowadzeniu tych rozwiązań będzie można posługiwać się tradycyjnymi dokumentami i że przewidziano

procedury np. na wypadek usterki smartfona lub rozładowania jego baterii.

Przepis aktualny czy nie?

Polski system prawny jest wyjątkowo niestabilny. Rząd i parlament regularnie majstrują przy przepisach – w samym

tylko 2016 roku w życie weszło ponad 31 tysięcy stron nowych aktów prawnych! W tej sytuacji mimo najszczerszych

chęci niezwykle trudno jest być na bieżąco z obowiązującym prawem. W końcu ustawę czy rozporządzenie da się teraz

znowelizować lub uchwalić niemal przez noc.

Teoretycznie najlepszym narzędziem do sprawdzenia aktualnego stanu prawnego jest sejmowy Internetowy System

Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl). Niestety, nie zawsze to działa. Poniżej zrzut ekranu wykonany 3 stycznia

2017 roku, dotyczący taryfikatora punktowego mandatów – jest on opisany jako obowiązujący, choć w rubryce „data

uchylenia” wpisano „2017-01-01”. Obowiązuje więc, czy nie?

Naszym zdaniem

Przepisy w Polsce zmieniają się tak często, że trudno być z nimi na bieżąco. To, że politycy zapowiadają jakieś zmiany,

nie znaczy wcale, że wejdą one rzeczywiście w życie. Lepiej uważać, bo nieznajomość przepisów niczego nie

usprawiedliwia.

Tagi: Ruch drogowy

0 0

Przeczytaj również:

W TYM TYGODNIU W SPRZEDAŻY:

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

Pierwsza elektryczna Skoda nazywa się
Vision E i debiutuje na salonie w Szanghaju
(1928 kwietnia 2017).

Skoda Vision E  pierwsza elek
AUTOSWIAT.PL

Polub tę stronę

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHOVEDPT1WLnVCMfFZPivrOAPlsm5hUnwk5Cc3QTAjbcBEAEgnabCI2Dp5MmF2BqgAcGKvewDyAEJqQL-JT6fBteQPqgDAcgDwwSqBNMBT9Dv9Jy31D9GZKR8qnLj288YMv6TFsdRNmrQNY5zeaMOnEw8XA_kCLILHFuU8x-VcybU9fydALA8nXQ_y1wVOLCzwGU-cObQYGhll3fDC-A7jPCzcUZ6UYQJvvILgvmkfMvb1_RIf0uZcGOTlAH87t3wc__pDeHEh2lRgldL5geDV0dA0_91GbVW5OUwtBR94f2Sl2ZER6vXRm10yyd1HNxDjvPdesEJ3BHAhxGcYH3KZTBT0BcOO3QsTUHJc500kdLOvA5_QAu7ZwMaWNTHF10S_KAGLoAHp_XCE6gHpr4b2AcA0ggFCIBhEAE&num=1&cid=CAASEuRo7Wti9D95PHuZfQ9N9v-N_A&sig=AOD64_0mhT1FzYh-zUNNU3KJ7XLa-sAMoQ&client=ca-pub-9378634550872293&adurl=http://www.rozliczeniakierowcy.pl/kierowca-testowe-egzemplarze%3Fcid%3DK000ND%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dkierowca-testowe-egzemplarze
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstpRycAtgNgsdU0S2U_SAJqepAt_yYDqW6mS-ViNrIZyXXKpDx9XqeH54mvDwJMFLx5w_w_kMcwPjPvB-NHn0XBVd1BNkMKPt9G2XnGOaV0VR5O7vT9Hi96Gu_mdMNEB8vQHaC6x4Cu0T6NgsLZdlCL14TuWXCvCRmw7a1La3H4DiyWfq2yU79063sz35oKA-WmQBVtZxQk70ylOcBGmOFVw4CF21_Na0tpOQvvSzTnRRlFatRBniYWmUZSHbPtM6K4izRg&sig=Cg0ArKJSzMQXVYm14WHVEAE&urlfix=1&adurl=http://p73.atemda.com/clicklink.ashx?cipl=6hOhX3RF6pAI%2f4KH8HnDSrQ8nh5nuQZGdcr9LYD%2bGQU1OOcLskuot2WYTFHnqCQYK4F2MWyaaUKsW5nmFo1CCQ%3d%3d&etp=RASP_autoswiat-left&cb=1681001810&ad2dest=
http://www.auto-swiat.pl/prawo/czy-policja-zarobi-na-mandatach/s4dyq8
http://www.auto-swiat.pl/prawo/jedna-szkoda-600-proc-podwyzki-za-polise-oc/csq6cd
http://www.auto-swiat.pl/ruch-drogowy
https://www.facebook.com/autoswiat/?ref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Fwiadomosci%2Fskoda-vision-e-pierwsza-elektryczna-skoda%2F3949w5%23fp%3Das&h=ATPHxBvEZz5ND28UVKT1Ovv6KP-pMOlyVVxJ7DsZ2fKuOi_i1f0t78iHfUgHXWICYH3XijJ6qKXLgQlkjdAJOkwktJvbHXPxIjmso9uSWcm45eWg5KtsGuFhNb5Y&enc=AZOLDLVeEvSFe8MuJQ4vEqH1nqwnTQTZ2DbplARPIh37ZO8PoMIZQ6NpFGA2fUV_pL1wEJeEfXbyUyayoCTKfpJT2h6cKLVxjsVMegw_DMHrXRf10bGXFQmFuUTRMnkKJrNvYoAN7AucleKLmMoKjf6r77mnUW-UAJMZmZ5lyeQCsF1UMkFKG96P0PfhENJc_j-rn3M0KLHQ13BtcDpvf92R&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Fwiadomosci%2Fskoda-vision-e-pierwsza-elektryczna-skoda%2F3949w5%23fp%3Das&h=ATOgOnYS5o-Jx6jLkraDmfE0GvlL7gqpZGvB3STdPKixtjC-dsP2-65F2jhRr_UfB18i4w1msuQmsjTG3NMmS9Q3ykTzI_9PBuvo5hyZYJPSmxL90piVnYRByBoq&enc=AZP5DEZgnbj38D6mp0Kd-ElfZsbShejVWqAdCnaiIeyFfqRNx-5ek5hBFGisSsu3KF35K_oi4zW1n4RdRLhT9eOUJQMsUicDTWZ40gRXjVaqxdrIVV7uRKqZfoRj6bmXhpjeMmZq37hyLy5zhbrr87H7kKE9q4PduOMGobaVY1zICvmDZjHzCA4diTwq8Qp9OHoUkD-cQqn-K3z5PN-iz8zP&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Fwiadomosci%2Fskoda-vision-e-pierwsza-elektryczna-skoda%2F3949w5%23fp%3Das&h=ATNE26NHm_Hsq3IXp81zw_-PwobuNReLrn5fFKCXh7Xatsz-meYqhJ56IkHcBfgdGjG0Qph3tIbqQmBEn46mrd_yzFjAehEExt-KkezmXvHqqjiloVPFP2RgE75e&enc=AZOOje8JuIcuoR_vt9d6Usg6j1eFBnQITNsQWLeLSCwBbA0E3L3gPKK-OEsoiBaGGrwGvNFxXIrrPAr77R5Dizv3dhWwugtRjwLqrgmXT_jQj1bW6eqkzmBKRzT8WxLHHq7I31wZtKNbX8-KHOBSGW7uEQhqcr5Zal6wkZkZGD7Pgz0NXh80A75qFWg5DgT7TeI5VEH5VYAFwDuCZPVCQc3F&s=1
https://www.facebook.com/autoswiat/
https://www.facebook.com/autoswiat/

