
ERRATA 
 

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

2, WKŁ, Warszawa 2021) 

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym od dnia 1 czerwca 2021 

roku wprowadza się zmiany wybranych przepisów o ruchu drogowym, które uwzględniono w niniejszej erracie. 

Strona Jest Powinno być 

10 objaśnienia 

do tablicy 1-1 

***** Planowana od 1 lipca 2020 r. jako obowiązująca 

przez całą dobę (przed tą zmianą obowiązują dwie 

prędkości dopuszczalne: w godzinach 23.005.00:  

60 km/h; w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

***** Wprowadzona od 1 czerwca 2021 r. jako 

obowiązująca przez całą dobę (przed tą zmianą 

obowiązywały dwie prędkości dopuszczalne:  

w godzinach 23.005.00: 60 km/h; w godzinach 

5.0023.00: 50 km/h). 

61 wiersz 3 od 

dołu 

Pieszy znajdujący się na przejściu ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. 

 

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący 

na to przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem, 

z wyjątkiem tramwaju. 

62 po 29 

wierszu od góry 

nowy tekst 

 ■ Korzystać z telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego podczas wchodzenia lub 

przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym 

również podczas wchodzenia lub przechodzenia 

przez przejście dla pieszych  w sposób, który 

prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji 

sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla 

pieszych. 

63 przypis  

(na dole strony) 

* Obowiązek ustępowania przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście 

planowany do wprowadzenia od 1 lipca 2020 r. 

* Obowiązek ustępowania przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście 

obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. 

88 przypis  

(na dole strony) 

* Planowana od 1 lipca 2020 r. jako obowiązująca przez 

całą dobę (przed tą zmianą obowiązują dwie prędkości 

dopuszczalne: w godzinach 23.005.00: 60 km/h;  

w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

* Wprowadzona od 1 czerwca 2021 r. jako obowiązująca 

przez całą dobę (przed tą zmianą obowiązywały dwie 

prędkości dopuszczalne: w godzinach 23.005.00:  

60 km/h; w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

89 przypis  

(na dole strony) 

* Planowana od 1 lipca 2020 r. jako obowiązująca przez 

całą dobę (przed tą zmianą obowiązują dwie prędkości 

dopuszczalne: w godzinach 23.005.00: 60 km/h;  

w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

* Wprowadzona od 1 czerwca 2021 r. jako obowiązująca 

przez całą dobę (przed tą zmianą obowiązywały dwie 

prędkości dopuszczalne: w godzinach 23.005.00:  

60 km/h; w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

90 objaśnienia 

do tablicy 5-1 

* Planowana od 1 lipca 2020 r. jako obowiązująca przez 

całą dobę (przed tą zmianą obowiązują dwie prędkości 

dopuszczalne: w godzinach 23.005.00: 60 km/h;  

w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

* Wprowadzona od 1 czerwca 2021 r. jako obowiązująca 

przez całą dobę (przed tą zmianą obowiązywały dwie 

prędkości dopuszczalne: w godzinach 23.005.00:  

60 km/h; w godzinach 5.0023.00: 50 km/h). 

91 wiersz 6 od 

dołu 

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o 

ponad 50 km/h kierującemu grozi zatrzymanie 

prawa jazdy na 3 miesiące*. 

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o 

ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym 

kierującemu grozi zatrzymanie prawa jazdy na 3 

miesiące. 

91 przypis  

(na dole strony) 

* Planowane wejście w życie przepisu w takim brzmieniu 

od 1 lipca 2020 r. (przed tą zmianą zatrzymanie prawa 

jazdy grozi za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h 

tylko w obszarze zabudowanym). 

Usunąć przypis. 

95 wstawka 

przed wierszem 

17 od dołu 

 Podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową 

kierujący pojazdem ma obowiązek zachować 

minimalny odstęp między pojazdem, którym 

kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym 

samym pasie ruchu. Odstęp ten, wyrażony w 



metrach, określa się jako nie mniejszy niż połowa 

liczby określającej prędkość pojazdu, którym 

porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na 

godzinę. Zachowanie minimalnego odstępu nie 

obowiązuje podczas wykonywania manewru 

wyprzedzania. 

109 wiersze  

10 do 11 od 

góry 

 dokument uprawniający do kierowania 

pojazdem danego rodzaju, czyli prawo jazdy 

odpowiedniej kategorii;* 

Usunąć tekst. 

109 przypis  

(na dole strony) 

* Obowiązek posiadania przy sobie i okazywania na 

żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu 

drogowego dokumentu prawa jazdy wydanego w 

Polsce zniesiono dnia 5 grudnia 2020 roku. 

Usunąć przypis. 

205 wiersze  

9 do 14 od góry 

■ W razie kierowania pojazdem z prędkością 

przekraczającą dopuszczalną o więcej niż  

50 km/h* lub przewożenia osób w liczbie o 

ponad 2 przekraczającej liczbę miejsc określoną 

w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu 

czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego 

przeznaczenia pojazdu niepodlegającego 

rejestracji (samochodu osobowego, samochodu 

ciężarowego lub przyczepy ciągniętej przez 

ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny). 

■ W razie kierowania pojazdem z prędkością 

przekraczającą dopuszczalną o więcej niż  

50 km/h* w obszarze zabudowanym lub 

przewożenia osób w liczbie o ponad 2 

przekraczającej liczbę miejsc określoną w 

dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) 

lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia 

pojazdu niepodlegającego rejestracji (samochodu 

osobowego, samochodu ciężarowego lub 

przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub 

pojazd wolnobieżny). 

205 przypis  

(na dole strony) 

* Planowane wejście w życie przepisu w takim brzmieniu 

od 1 lipca 2020 r. (przed tą zmianą zatrzymanie prawa 

jazdy grozi za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h 

tylko w obszarze zabudowanym). 

Usunąć przypis. 

207 wiersz  

12 od góry 

■ przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 

50 km/h;* 

■ przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 

50 km/h w obszarze zabudowanym; 

207 przypis (na 

dole strony) 

* Planowane wejście w życie przepisu w takim brzmieniu 

od 1 lipca 2020 r. (przed tą zmianą zatrzymanie prawa 

jazdy grozi za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h 

tylko w obszarze zabudowanym). 

Usunąć przypis. 

 


