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KONIEC WOŻENIA PRAWA JAZDY
Przygotowywana nowelizacja Prawa o ruchu drogowym ma znieść obowiązek posiadania przy sobie
prawa jazdy w czasie prowadzenia pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z
Ministerstwem Cyfryzacji szykuje także szereg dalszych ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierowców,
związanych z rejestrowaniem pojazdów.
Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje nowelizację
Prawa o ruchu drogowym, w której jedną z proponowanych zmian będzie zniesienie obowiązku
posiadania przy sobie prawa jazdy podczas prowadzenia pojazdu. Od 1 października ubiegłego roku
nie trzeba już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC.
Czytaj też: Zmiany dla kierowców. Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego i polisy
OC
Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, podczas zatrzymania do kontroli drogowej policjanci
zweryﬁkują dane zapisane w dowodzie osobistym i na ich podstawie sprawdzą, czy kierowca
dysponuje uprawnieniami do prowadzenia konkretnego pojazdu. Nadal będą też uprawnieni do
"zatrzymania" na okres trzech miesięcy prawa jazdy, nawet mimo jego ﬁzycznej "nieobecności" w
samochodzie. Dojdzie do tego w przypadku przewożenia w pojeździe większej liczby osób niż
przewiduje dowód rejestracyjny oraz przy przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym o ponad
50 km/h.
Sankcje te zostaną zapisane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Kolejna wprowadzana zmiana dotyczy dowodów rejestracyjnych. Obecnie istnieje obowiązek wymiany
dokumentu tego rodzaju po wyczerpaniu się miejsca na pieczątki potwierdzające aktualne badania
techniczne. Wiąże się z tym, rzecz jasna, opłata. Dzięki istnieniu Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdzie
dane te i tak są przechowywane, w takiej sytuacji przewidywane jest zniesienie obowiązku wymiany
dowodu. Warto pamiętać, że od początku maja tego roku dowód rejestracyjny - choć brak już
obowiązku wożenia go ze sobą - można mieć zapisany w postaci cyfrowej w aplikacji mObywatel, w
usłudze mPojazd. Usługa ta jest odzwierciedleniem danych z dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu,
zawiera również informacje o aktualnej polisie OC.
Czytaj też: Więzienie za kręcenie licznika. Prezydent podpisał ustawę
Resort infrastruktury przygotowuje również ułatwienia związane z rejestrowaniem pojazdów. Mowa o
zniesieniu obowiązku posiadania nalepki kontrolnej, rezygnacji z karty pojazdu i możliwości jeżdżenia
na tablicach rejestracyjnych wykorzystywanych przez poprzedniego właściciela. Oznacza to zniesienie
opłat pobieranych przy wydawaniu karty pojazdu i nowych tablic rejestracyjnych. Zapowiadana jest

też możliwość rejestracji nowych pojazdów on-line za pośrednictwem dilerów samochodowych.
Prace nad pakietem deregulacyjnym wciąż trwają, są też - zgodnie z informacjami publikowanymi
przez ministerstwa cyfryzacji i infrastruktury - "skomplikowane, dlatego jest zbyt wcześnie, by
wskazać konkretną datę ich wprowadzenia". Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji twierdzi
jednak, że Policja jest już gotowa na nowe przepisy.

