Zmiany dla kierowców i nie tylko
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Zmiany dla kierowców i nie tylko
środa, 20-08-2014
Wpisany przez Martyna

24 sierpnia wejdą w życie nowe przepisy ustawy o
kierujących
pojazdami.
Wśród
nich
największe
zastrzeżenia budzi szczególnie jeden zapis. O zmianach
w
przepisach
porozmawialiśmy
z
Krzysztofem
Bandosem, prezesem Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Szkół Kierowców.
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Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, które dotyczą zarówno kierowców, osób
ubiegających się o prawo jazdy czy instruktorów i egzaminatorów. Wiele wątpliwości i
kontrowersji budzi zmiana wprowadzająca nowe uprawnienie dla kierowców posiadających
prawo jazdy kat. B od 3 lat. Zgodnie z nowymi przepisami takie osoby będą uprawnione do
kierowania dowolnym motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125
cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej
nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Zdaniem Krzysztofa Bandosa, który brał udział w pracach
komisji sejmowej jako przedstawiciel środowiska szkoleniowców i instruktorów, jest to
pomysł dalece nierozsądny. – W ten sposób daje się takie uprawnienie osobie, której
umiejętności jazdy na motocyklu nie zostały w żaden sposób zweryfikowane. Nie ma
bowiem konieczności odbycia żadnego kursu ani egzaminu – zauważa Bandos.
Nasz rozmówca wskazuje również na brak konsekwencji ustawodawcy i dla przykładu
podaje sytuację z kierowcami posiadającymi uprawnienia na kat. B, którzy będą mogli
jeździć motocyklem oraz sytuację osoby starającej się o uprawnienia na jazdę
motorowerem. Przyszli motorowerzyści muszą odbyć obligatoryjnie szkolenie (co najmniej
10 godzin zajęć części teoretycznej i praktycznej) w Ośrodku Szkolenia Kierowców, a
później zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który
składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej realizowanej na placu
manewrowym oraz w ruchu drogowym. Z jednej strony wymogi dla zdających prawo jazdy
na pojazdy jednośladowe są więc dość wysokie, a z drugiej wszyscy kierowcy kat. B o
określonym stażu zostają dopuszczeni do jazdy motocyklem.
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Zmiany dla kierowców i nie tylko
dodał: dyru niech odejdzie

Dobre wieści dla przyszłych kierowców wiążą się z nowym uprawnieniem rady powiatu,
która będzie mogła w drodze uchwały zmniejszyć opłatę za wydanie dokumentu prawa
jazdy lub zwolnić od jej uiszczenia osobę, która będzie musiała wymienić dokument.
Obecnie za wydanie lub wymianę dokumentu prawa jazdy w Starostwie Powiatowym w
Łowiczu zapłacimy 100,50 zł. Natomiast znacznie odczuwalne dla portfeli kandydatów na
kierowców będą zmiany wysokości opłat za badanie lekarskie oraz za badanie
psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Wyniosą one odpowiednio 200 i 150 zł.

Należy zrobić coś ze skrzyżowaniem ulic ...
dodał: Alik

Korzystna dla kursantów i pochwalana przez Bandosa jest również kolejna zmiana.
Nowelizacja ustawy dopuszcza możliwość zdawania praktycznej części egzaminu
państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E wskazanym
pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. Osoba
egzaminowana wcześniej będzie musiała jednak złożyć stosowny wniosek oraz
oświadczenie OSK o zgodzie na wykorzystanie pojazdu na egzaminie. Co więcej, na
egzaminie praktycznym pojawią się 2 nowe zadania egzaminacyjne: zmiana biegów
właściwa dla energooszczędnej jazdy oraz stosowanie hamowania silnikiem.
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...
dodał: ?

do eko pomyśl zanim głupstwo palniesz to ...
dodał: Ela

31 sierpnia wejdzie w życie jeszcze inna zmiana, tym razem dotycząca pieszych. Zgodnie z
nią pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie
obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po
chodniku.
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