
ERRATA 
 

do książki K. Wiśniewskiego pt. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B  

wyd. 2 (uaktualnione), WKŁ, Warszawa 2021 

W niniejszej erracie uwzględniono zmiany przepisów wprowadzone w 2022 roku. 

Strona Jest Powinno być 

20 wiersz 1 od 

dołu 

* Od 1 grudnia 2021 r. planowane zwiększenie maksymalnej liczby 

punktów karnych do 15. 
* Od 17 września 2022 r. maksymalna liczba punktów karnych 

zwiększona do 15. 

154 wiersze 11 

do 15 

Umieszczona pod znakiem „tunel” (patrz rys. 

6.219) tabliczka (rys. 6.222) wskazuje minimalny 

odstęp (5 m) od poprzedzającego pojazdu, który 

należy zachować w tunelu. 

Znak „zatoka” (rys. 6.223) informuje o zatoce 

występującej w tunelu.  

Umieszczona pod znakiem „tunel” (patrz rys. 

6.219) tabliczka (rys. 6.222) wskazuje minimalny 

odstęp (5 m) od poprzedzającego pojazdu, który 

należy zachować w tunelu po zatrzymaniu. 

Znak „zatoka” (rys. 6.223) oznacza miejsce na 

drodze przeznaczone na zatrzymanie albo postój 

pojazdu w razie wystąpienia niebezpieczeństwa lub 

awarii. 

192 wiersze 15 

do 12 od dołu 

Nalepka kontrolna jest wydawana przez organ 

rejestrujący pojazd wraz z tablicami 

rejestracyjnymi i służy do oznaczania pojazdów 

samochodowych z wyjątkiem motocykli. Zawiera 

numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. 

Powinna być przyklejona wewnątrz pojazdu w 

prawym dolnym rogu przedniej szyby. 

Nalepka kontrolna (wydawana od maja 2000 r. do 

3 września 2022 r. przez organ rejestrujący pojazd 

wraz z tablicami rejestracyjnymi) służyła do 

oznaczania pojazdów samochodowych z wyjątkiem 

motocykli. Zawierała numer rejestracyjny pojazdu 

samochodowego i była przyklejana wewnątrz 

pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Od 

4 września 2022 roku nalepki kontrolnej się nie 

wydaje. 

193 wiersze 4 

do 8 od góry 

Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do 

pojazdu samochodowego, który należy 

przekazywać kolejnym właścicielom. Istnieje ona 

od chwili sprzedaży pojazdu nowego lub pierwszej 

rejestracji w Polsce pojazdu używanego 

sprowadzonego z zagranicy aż do złomowania 

pojazdu. Karta pojazdu zawiera m.in.: 

Karta pojazdu (wydawana od czerwca 1999 r. do 3 

września 2022 r.) była dokumentem przypisanym 

do pojazdu samochodowego, który należy 

przekazywać kolejnym właścicielom. Jeżeli została 

wydana, towarzyszy ona pojazdowi od chwili 

sprzedaży pojazdu nowego lub pierwszej rejestracji 

w Polsce pojazdu używanego sprowadzonego z 

zagranicy aż do złomowania pojazdu. Od 4 września 

2022 roku karty pojazdu się nie wydaje. Karta 

pojazdu zawiera m.in.: 

217 wiersze 5 

do 1 od dołu 

Wysokość mandatu zależy od rodzaju 

popełnionego wykroczenia oraz przy niektórych 

rodzajach wykroczeń od uznania policjanta. W 

razie popełnienia przez kierującego dwóch lub 

większej liczby wykroczeń równocześnie (tzw. 

zbieg wykroczeń) policjant może nałożyć mandat 

do dwukrotnej maksymalnej wysokości. 

Wysokość mandatu zależy od rodzaju 

popełnionego wykroczenia oraz przy niektórych 

rodzajach wykroczeń od uznania policjanta i wynosi 

od 20 zł do 5000 zł. W razie popełnienia przez 

kierującego dwóch lub większej liczby wykroczeń 

równocześnie (tzw. zbieg wykroczeń) policjant 

może nałożyć mandat zwiększony do 6000 zł. 

Ponadto od 17 września 2022 roku za niektóre 

rodzaje poważnych wykroczeń popełnionych przez 

kierującego dwukrotnie w ciągu 2 lat przewiduje się 

mandaty o dwukrotnie większej wysokości. 

218 wiersz 6 od 

góry 

zdarzenia. zdarzenia. Sąd może nałożyć na kierującego karę 

grzywny w wysokości do 30 000 zł. 

221 wiersz 1 od 

dołu 

* Od 1 grudnia 2021 r. planowane zwiększenie maksymalnej liczby 

punktów karnych do 15. 
* Od 17 września 2022 r. maksymalna liczba punktów karnych 

zwiększona do 15. 



222 wiersze 5 

do 1 od dołu 

** Od 1 grudnia 2021 r. planowane zwiększenie maksymalnej 

liczby punktów karnych do 15. 

*** Od 1 grudnia 2021 r. planowane wprowadzenie usuwania z 

ewidencji punktów karnych po upływie 2 lat od dnia zapłaty 

grzywny związanej z danym naruszeniem. 

**** Od 1 grudnia 2021 r. planowane wydłużenie okresu 

rozliczeniowego punktów karnych do 2 lat. 

** Od 17 września 2022 r. maksymalna liczba punktów karnych 

zwiększona do 15. 

*** Od 17 września 2022 r. usuwanie z ewidencji punktów karnych 

po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny związanej z danym 

naruszeniem. 

**** Od 17 września 2022 r. okres rozliczeniowy punktów karnych 

wydłużono do 2 lat od dnia zapłaty grzywny odpowiadającej 

danemu naruszeniu przepisów. 

 


