
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. 

149 wiersze 7 

do 3 od dołu 

Umieszczona pod znakiem „parking”, „parking ̶  

miejsce zastrzeżone” lub „parking zadaszony” 

tabliczka (rys. 6.189) informuje o miejscach 

przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub 

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające 

trudności w poruszaniu się. 

Umieszczona pod znakiem „parking”, „parking 

miejsce zastrzeżone” lub „parking zadaszony” 

tabliczka: 

■ z rysunku 6.189 informuje o miejscach 

przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub 

kierowanych przez osoby niepełnosprawne 

mające trudności w poruszaniu się, 

■ z napisem „EV” oznacza miejsce przeznaczone 

na postój pojazdów elektrycznych, 

■ z napisem „EV ładowanie” określa miejsce 

przeznaczone na postój pojazdów elektrycz-

nych wyłącznie na czas ich ładowania, 

■ z napisem „CNG”, „LNG”, „wodór (H2)” wyzna-

cza odpowiednio miejsce przeznaczone na 

postój pojazdów napędzanych sprężonym 

gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem 

ziemnym (LNG) lub wodorem. 

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. 

168 wstawka 

przed 3 

wierszem od 

dołu 

 Umieszczony wewnątrz znaku „stanowisko 

postojowe” (patrz rys. 6.322) lub „koperta” (patrz 

rys. 6.324) napis: „EV”, „CNG”, „LNG” lub „H2” 

oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone do 

postoju lub stanowisko postojowe przeznaczone do 

postoju pojazdów elektrycznych (EV), zasilanych 

sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym 

gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2). 

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 1 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 1 lipca 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.: 

194 wiersze 17 

do 15 od dołu 

Zarejestrowanych samochodów osobowych oraz 

samochodów ciężarowych i przyczep o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t nie można 

czasowo wycofywać z ruchu (wyrejestrować) na 

terytorium Polski. 

Zarejestrowane samochody osobowe na wniosek 

właściciela mogą być za opłatą czasowo wycofane z 

ruchu przez właściwy organ rejestrujący pojazdy (po 

złożeniu do depozytu dowodu rejestracyjnego i 

tablic rejestracyjnych) na okres od 3 do 12 miesięcy 

bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym 

upłynął poprzedni okres czasowego wycofania go z 

ruchu, ale tylko uszkodzone  ̶  z powodu koniecz-

ności wykonania naprawy pojazdu wynikającej z 

uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych 

konstrukcji jego nadwozia, podwozia lub ramy albo 

w przypadku wystąpienia tzw. szkody istotnej, czyli 

szkody w zakresie elementów układu nośnego, 

hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającej 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

kwalifikującej pojazd do dodatkowego badania 

technicznego, w związku ze zgłoszeniem szkody z 

tytułu zawartej umowy ubezpieczenia pojazdu. W 

okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu jego 

właściciel ma obowiązek zapewnić pojazdowi postój 

poza drogami publicznymi i strefami zamieszkania. 

Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego 

do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest 

wykonanie z wynikiem pozytywnym dodatkowego 

badania technicznego pojazdu potwierdzone w 

centralnej ewidencji pojazdów. 

Zarejestrowanych samochodów ciężarowych i 

przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

nie można czasowo wycofać z ruchu (wyreje-

strować) na terytorium Polski. 

201 wstawka 

przed 11 

wierszem od 

dołu 

 Osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co 

najmniej 2 lat są uprawnione do kierowania 

pojazdem samochodowym zasilanym paliwami 

alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 

kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy 

całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw 

alternatywnych (np. w pojazdach elektrycznych), a 

informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w 

dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

203 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 



centralnej ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Cyfryzacji). 

205 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane stare przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

obowiązują do dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w 

centralnej ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Cyfryzacji). 

* Tak zwane stare przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

obowiązują do 16 września 2022 r. 

206 wiersze 9 

do 12 od góry 

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z 

powodu przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h 

lub przewożenia o ponad 2 osoby więcej niż 

dopuszczalna ich liczba uprawnia do kierowania 

pojazdem w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania. 

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z powodu 

przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w 

obszarze zabudowanym lub przewożenia o ponad 2 

osoby więcej niż dopuszczalna ich liczba uprawnia 

do kierowania pojazdem w ciągu 24 godzin od chwili 

zatrzymania. 

206 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w 

centralnej ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Cyfryzacji). 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 

207 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w 

centralnej ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Cyfryzacji). 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 

208 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w 

centralnej ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Cyfryzacji). 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 

210 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w 

centralnej ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Cyfryzacji). 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 

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. 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 

218 wiersz 6 od 

góry 

zdarzenia. zdarzenia. Sąd może nałożyć na kierującego karę 

grzywny w wysokości do 30 000 zł. 

221 wiersze 10 

do 6 od dołu 

Za większość naruszeń przepisów ruchu 

drogowego, oprócz kary w postaci mandatu 

karnego nałożonego przez policjanta lub inną 

uprawnioną osobę (np. inspektora Inspekcji 

Za większość naruszeń przepisów ruchu drogowego, 

oprócz kary w postaci mandatu karnego nałożonego 

przez policjanta lub inną uprawnioną osobę (np. 

inspektora Inspekcji Transportu Drogowego) albo 



Transportu Drogowego) albo kary orzeczonej przez 

sąd, kierującemu pojazdem przypisuje się 

odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10*  

i wpisuje się ją do centralnej ewidencji kierowców. 

kary orzeczonej przez sąd, kierującemu pojazdem 

przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali 

od 1 do 10 (do 16 września 2022 r.) lub do 15 (od 17 

września 2022 r.) i wpisuje się ją do centralnej 

ewidencji kierowców. 

222 wiersze 1 

do 12 od góry 

jednej jeździe kierowca zdobędzie nawet ponad 20 

punktów. Natomiast po wejściu w życie tzw. 

nowych przepisów dotyczących kierujących 

pojazdami* w przypadku jednoczesnego 

naruszenia kilku przepisów odpowiadające im 

punkty sumuje się, lecz jeśli suma punktów 

przekroczy 10, kierujący otrzyma 10 punktów.** 

Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

tzw. nowych przepisów dotyczących kierujących 

pojazdami* punkty wpisane do ewidencji za dane 

wykroczenie w ruchu drogowym są usuwane z 

ewidencji po upływie 1 roku od dnia tego 

naruszenia***, z wyjątkiem przypadków, gdy przed 

upływem tego okresu kierujący dopuścił się 

naruszeń, za które na podstawie prawomocnych 

rozstrzygnięć otrzymał liczbę punktów przekracza-

jącą 24 (kierowcy mający prawo jazdy ponad rok) 

albo 20 (kierowcy posiadający po raz pierwszy 

prawo jazdy nie dłużej niż rok). 

jednej jeździe kierowca może zdobyć liczbę 

punktów przekraczającą dozwolony limit. 

Natomiast po wejściu w życie tzw. nowych 

przepisów dotyczących kierujących pojazdami* w 

przypadku jednoczesnego naruszenia kilku 

przepisów odpowiadające im punkty sumuje się, 

lecz jeśli suma punktów przekroczy 15, kierujący 

otrzyma 15 punktów. 

Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie tzw. 

nowych przepisów dotyczących kierujących 

pojazdami* punkty wpisane do ewidencji za dane 

wykroczenie w ruchu drogowym są usuwane z 

ewidencji po upływie 1 roku od dnia naruszenia (do 

16 września 2022 r.) lub 2 lat od opłacenia mandatu 

za dane wykroczenie, któremu towarzyszą 

przypisane punkty (od 17 września 2022 r.), z 

wyjątkiem przypadków, gdy przed upływem tego 

okresu kierujący dopuścił się naruszeń, za które na 

podstawie prawomocnych rozstrzygnięć otrzymał 

liczbę punktów przekraczającą 24 (kierowcy mający 

prawo jazdy ponad rok) albo 20 (kierowcy 

posiadający po raz pierwszy prawo jazdy nie dłużej 

niż rok). 

222 wiersze 18 

do 13 od dołu 

Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

tzw. nowych przepisów dotyczących kierujących 

pojazdami*, jeśli suma punktów zebrana przez 

kierowcę w ciągu roku, licząc od dnia pierwszego 

naruszenia, przekroczy odpowiednio 24 (kierowcy 

mający prawo jazdy ponad rok)**** albo 20 

(kierowcy posiadający po raz pierwszy prawo jazdy 

nie dłużej niż rok), komendant wojewódzki policji 

występuje z wnioskiem do starosty o: 

Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

tzw. nowych przepisów dotyczących kierujących 

pojazdami*, jeśli suma punktów zebrana przez 

kierowcę w okresie rozliczeniowym przekroczy 

dopuszczalną granicę 24 (kierowcy mający prawo 

jazdy ponad rok) albo 20 (kierowcy posiadający po 

raz pierwszy prawo jazdy nie dłużej niż rok), 

komendant wojewódzki policji występuje z 

wnioskiem do starosty o: 

222 wiersze 5 

do 1 od dołu 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od dnia podanego w komunikacie Ministra 

Cyfryzacji, dotyczącym terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie danych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji kierowców (zostanie opublikowany z 3-miesięcznym 

wyprzedzeniem w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji). 

** 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. 

* Tak zwane nowe przepisy dotyczące kierujących pojazdami 

zaczną obowiązywać od 17 września 2022 r. 

 

 


