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System CEPiK 2.0 zostanie uruchomiony później
Kategoria: Prawa i obowiązki kierowcy (/transport/prawaiobowiazki
kierowcy)
Data: 20122015 r.

Zdaniem nowego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka system CEPiK 2.0 nie jest jeszcze gotowy do uruchomienia, więc
przepisy ustawy nie wejdą w życie 4 stycznia 2016 r., tylko około pół roku później.

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców mają pojawić się nowe eusługi dla użytkowników (https://www.lpwip.pl/zarzadzanie
transportem?cid=K00074&utm_source=experto24.pl&utm_medium=link&utm_campaign=srodtekst).

Czego będzie można się dowiedzieć
Dzięki eusługom „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych” kierowcy będą mieli dostęp do własnych
danych online. Sprawdzą, ile mają już punktów karnych i jakie popełnili naruszenia. Pojawi się także możliwość zapłaty mandatu przez
Internet.
Pracodawcy natomiast za pomocą eusługi „Udostępnij dane pracodawcy” zweryfikują uprawnienia kierowców. To pozwoli uniknąć sytuacji,
w których służbowe pojazdy trafiają w ręce osób nieposiadających ważnych uprawnień.

Jakie są dalsze plany

Strona z Domeną

Wizytówka tylko 7,5 zł/mies. Zamów! 60 sekund i jesteś w sieci.

W CEPiKu pojawi się jeszcze więcej usług. Kierowcy oraz właściciele pojazdów będą powiadamiani o ważnych terminach związanych z
prawami jazdy lub pojazdami (https://www.lpwip.pl/zarzadzanietransportem?
cid=K00074&utm_source=experto24.pl&utm_medium=link&utm_campaign=srodtekst), np. utratą ważności badań technicznych albo
uprawnień do kierowania pojazdami. Dojdą również informacje dotyczące np. badań technicznych pojazdów i zdarzeń ubezpieczeniowych.
W pierwszym przypadku projekt zakłada gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych zarówno tych
zakończonych wynikiem pozytywnym, jak i negatywnym, ukończonych i nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
W drugim przypadku będą gromadzone informacje o szkodach, klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych
w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (AC).
Podstawa prawna:
ustawa o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1273).
Krzysztof Luberek, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zobacz także:
Nowe wykroczenia, za które kierowca otrzyma punkty karne (http://www.experto24.pl/transport/prawaiobowiazkikierowcy/nowe
wykroczeniazaktorekierowcaotrzymapunktykarne.html)
Urlop na żądanie pracownika – kierowcy (http://www.experto24.pl/transport/prawaiobowiazkikierowcy/urlopnazadaniepracownika
kierowcy.html)
Będą wyczekiwane zmiany dotyczące ryczałtów za nocleg (http://www.experto24.pl/transport/prawaiobowiazkikierowcy/beda
wyczekiwanezmianydotyczaceryczaltowzanocleg.html)
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Tagi: cepik (/Wyszukiwarka/Szukaj?q=cepik), mandat (/Wyszukiwarka/Szukaj?q=mandat), punkty karne (/Wyszukiwarka/Szukaj?
q=punkty+karne)

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników
wpisz login

wpisz hasło

Zaloguj

Nie masz konta? Zarejestruj się » (/userPanel/rejestracja/) (/Facebook/login)

Zaloguj

Opinie czytelników
Polecane artykuły

(/transport/prawaiobowiazkikierowcy/kartazwolnionegokierowcyudostepnienieiskutkiniewczytaniadanych.html)
Karta zwolnionego kierowcy: udostępnienie i skutki niewczytania danych »

(/transport/prawaiobowiazkikierowcy/kartazwolnionegokierowcyudostepnienieiskutkiniewczytaniadanych.html)

(/transport/prawaiobowiazkikierowcy/jakiekosztyzwiazanezbadaniamilekarskimikierowcymusiajakiemozeponiesc
pracodawca.html)
Jakie koszty związane z badaniami lekarskimi kierowcy musi, a jakie może ponieść pracodawca »

(/transport/prawaiobowiazkikierowcy/jakiekosztyzwiazanezbadaniamilekarskimikierowcymusiajakiemozeponiesc
pracodawca.html)
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(/transport/prawaiobowiazkikierowcy/zapisywregulaminiepracydotyczacesposobupotwierdzanianieobecnosci.html)
Zapisy w regulaminie pracy dotyczące sposobu potwierdzania nieobecności »

(/transport/prawaiobowiazkikierowcy/zapisywregulaminiepracydotyczacesposobupotwierdzanianieobecnosci.html)

Zobacz także

(/ebook/218obslugatachografu)

(/ebook/249zaswiadczenieonieprowadzeniupojazdu)

Obsługa tachografu

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

pobierz

(/ebook/218obslugatachografu)

(/ebook/249zaswiadczenieonieprowadzeniupojazdu)

(/ebook/253dokumentacjakadrowakierowcy)

(/ebook/263niemieckaplacaminimalna)

Dokumentacja kadrowa kierowcy

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

pobierz

(/ebook/253dokumentacjakadrowakierowcy)

(/ebook/263niemieckaplacaminimalna)

Darmowe ebooki
(/ebooki)
(/ebook/263niemieckaplacaminimalna)
Niemiecka płaca minimalna

(/ebook/263niemieckaplacaminimalna)
Zobacz więcej »

(/ebook/263niemieckaplacaminimalna)
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(/ebook/249zaswiadczenieonieprowadzeniupojazdu)
Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

(/ebook/249zaswiadczenieonieprowadzeniupojazdu)
Zobacz więcej »

(/ebook/249zaswiadczenieonieprowadzeniupojazdu)
(/ebook/253dokumentacjakadrowakierowcy)
Dokumentacja kadrowa kierowcy

(/ebook/253dokumentacjakadrowakierowcy)
Zobacz więcej »

(/ebook/253dokumentacjakadrowakierowcy)

Zobacz wszystkie ebooki » (/ebooki)

Polecamy Szkolenia
20160114 Umowy terminowe Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów
terminowych.

(http://akademiawip.pl/szkoleniaotwarte/17/umowyterminowe488.html)
20160118 Planowanie czasu pracy na przykładach i grafikach Obliczanie czasu pracy oraz inne zagadnienia pokażemy na grafikach i
rysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę jedną z najtrudniejszych dziedzin PP

(http://akademiawip.pl/szkoleniaotwarte/17/planowanieczasupracynaprzykladachigrafikach453.html)
20160120 Planowanie czasu pracy na przykładach i grafikach Obliczanie czasu pracy oraz inne zagadnienia pokażemy na grafikach i
rysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę jedną z najtrudniejszych dziedzin PP

(http://akademiawip.pl/szkoleniaotwarte/17/planowanieczasupracynaprzykladachigrafikach495.html)

Więcej na: Akademia Wiedza i Praktyka » (http://akademiawip.pl)

Zapisz się na Newsletter
Firma Transportowa
Podaj email

Zapisz

Znam i akceptuję warunki Regulaminu (http://regulamin.wip.pl/regulaminbezpieczenstwadanych.html) i Polityki Prywatności (/politykaprywatnosci)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych ... więcej

Polecamy

(http://fabrykawiedzy.com/finansesektorapublicznegowydaniegrudzienstyczen2015r
ebook.html?
cid=K0006S&utm_source=experto24&utm_medium=link&utm_content=7331&utm_campaign=rekomendacja)
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Finanse sektora
publicznego, wydanie
grudzieństyczeń...
(http://fabrykawiedzy.com/finanse
sektorapublicznego
wydaniegrudzienstyczen
2015rebook.html?
cid=K0006S&utm_source=experto24&utm_medium=link&utm_content=7331&utm_campaign=rekomendacja)
27,31 zł
54,60 zł

t/7331??
=7331&utm_campaign=rekomendacja)
(http://fabrykawiedzy.com/planfinansowy2016dlajednostekbudzetowychi
samorzadowychzakladowbudzetowych.html?

cid=K0006S&utm_source=experto24&utm_medium=link&utm_content=7319&utm_campaign=rekomendacja)

Plan finansowy 2016 dla
jednostek budżetowych i...
(http://fabrykawiedzy.com/plan
finansowy2016dla
jednostekbudzetowychi
samorzadowychzakladow
budzetowych.html?
cid=K0006S&utm_source=experto24&utm_medium=link&utm_content=7319&utm_campaign=rekomendacja)
147,00 zł

t/7319??
=7319&utm_campaign=rekomendacja)

Polecamy Przetargi
04012016 transport podajników rolkowych

( https://www.portalzp.pl/przetarg/1360381/transportpodajnikowrolkowych.html/ )
04012016 Zlecę transport ładowacza rolniczego jednoosiowego autolaweta

( https://www.portalzp.pl/przetarg/1360380/zlecetransportladowaczarolniczegojednoosiowegoautolaweta.html/ )
04012016 Zlecę wykonanie małej szafy wnękowej na wymiar, Kraków

( https://www.portalzp.pl/przetarg/1360379/zlecewykonaniemalejszafywnekowejnawymiarkrakow.html/ )
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04012016 Zlecę prace wykończeniowe wnętrz, Niemcy

( https://www.portalzp.pl/przetarg/1360378/zlecepracewykonczeniowewnetrzniemcy.html/ )

Więcej na: Portal Zamówień Publicznych » (http://portalzp.pl)

Znajdź nas na Facebooku
experto24.pl
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2016 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Strona używa plików cookies (http://regulaminy.wip.pl/cookie.html). Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie
plików cookies (http://regulaminy.wip.pl/cookie_obsluga.html).
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