
 

KARTA INFORMACYJNA 
Starostwo Powiatowe  w Jarocinie, Al. Niepodległości 10  

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA - tel. 62  747 29 20,   fax 62  747 33 37 

 
Punkty karne 

( wpisy, kontrola i zmniejszenie ilości ) 
  

Podstawa prawna: art. 130 ustawy z dnia 22 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 
1137 z późn. zm.),  rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych z 9 maja 2012 r.. w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz.U. z 2012 r. 
poz.488 z późn. zm. )  

Zasady ewidencjonowania naruszeń przepisów ruchu drogowego i odpowiadających im punktów.        

     Wojewódzki Komendant Policji właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania prowadzi ewidencję 
kierowców  naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu przewinieniu przypisuje się  ( tzw. 
taryfikator  stanowi załącznik do w/w rozporządzenia ) odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10   ( do 
ewidencji Policja  wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości 
punktowej ). 

      Punkty  za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie roku od 
dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na 
podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów  przekroczyłaby 24 pkt  lub 20 pkt w 
przypadku  przekroczenia  w okresie 1 roku od dnia wydania  pierwszego prawa jazdy. 

    Ilość przypisanych kierowcy  punktów  można sprawdzić w siedzibie   Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Komendanta Policji, 60-844 Poznań, ul.Kochanowskiego 2, lub Komendanta Powiatowego Policji.  

  Konsekwencje  przekroczenia  dopuszczalnej ilości punktów: 

1/ w przypadku przekroczenia w  okresie 12 m-cy  24 pkt.  przez kierowcę  posiadającego prawo jazdy 
powyżej roku, będzie on skierowany  wpierw na badania psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub 
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem  a następnie na kontrolne 
sprawdzenie kwalifikacji ,tj. ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy w zakresie wszystkich 
posiadanych kategorii      ( ważne dla kierowców  posiadających wyższe – od B+E do D+E - kategorie 
prawa jazdy  z uwagi na konieczność zdawania kilku, co najmniej dwóch, egzaminów ), 

2/ kierowcy, który  w  okresie roku od wydania pierwszego prawa jazdy  przekroczy ilość 20 pkt., cofa się  
uprawnienia , 

3/ w przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej , np. za pomocą telefonu lub Internetu, 
przekroczenia dopuszczalnej  ilości punktów,  Policjant zatrzyma  prawo jazdy.  

Zmniejszenie ilości  punktów.   

     Kierowca, który ma w ewidencji przypisane punkty, może zmniejszyć ich  ilość o 6 pkt. poprzez 
uczestnictwo na własny koszt w szkoleniu (  nie częściej jak  raz na 6 m-cy ),  organizowanym przez 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ( WORD ). Szkolenie ma formę prelekcji prowadzonej przez 
policjanta i psychologa, z wykorzystaniem środków audio-wizualnyuch. Możliwość ta nie dotyczy kierowców, 
którzy pierwsze prawo jazdy posiadają nie dłużej jak 12 miesięcy. Uczestnicy szkolenia  otrzymują 
stosowne zaświadczenie, które przekazywane jest również do Wojewódzkiego Komendanta Policji 
właściwego z uwagi na miejsce ich  zamieszkania. 

     Telefony kontaktowe do WORD-ów  pł.wielkopolski: 

        WORD Kalisz    -  62   766-86-66 
        WORD Konin    -  63   244-83-88  
        WORD Leszno  -  65   525-51-32 
        WORD Poznań -  61   829-01-92 

     Informacje  o warunkach szkolenia zawarte są na stronach internetowych każdego WORD-u, na 
„zakładce” dotyczącej egzaminów  i/lub szkoleń. 

     W najbliższym Jarocinowi WORD Kalisz  szkolenia odbywają się dwa razy w miesiącu ( z reguły            
w  piątek  w „środku” miesiąca  oraz ostatni czwartek miesiąca )  i trwają 6 godzin lekcyjnych . Aby 
uczestniczyć w szkoleniu należy  złożyć wniosek ( do pobrania na stronie internetowej WORD Kalisz ), 
wnieść opłatę oraz przedłożyć dowód osobisty i prawo jazdy.  

    Więcej informacji można uzyskać w Referacie Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 
ul.Zaciszna 2A,  tel. 62  747 19 85  i  747 19 86 .         

 

 
 


