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Rozdział 11 
Kary pieniężne 

Art. 92. 
1. Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warun 

ków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 zło 
tych. 

2. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. l, oraz wysokości grzywien za po 
szczególne naruszenia określa załącznik nr l do ustawy. 

3. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w 
przedsiębiorstwie, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika dro 
gowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, a także każda inna osoba 
wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obo- 
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wiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyśl-
nie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 
złotych. 

4. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 3, oraz wysokości grzywien za po 
szczególne naruszenia określa załącznik nr 2 do ustawy. 

5. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. l i 3, następuje w 
trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6. Przepisy ust. l i 3 stosuje się również w przypadku ujawnienia naruszenia obo 
wiązków lub warunków przewozu drogowego popełnionego za granicą, chyba 
że sprawca wykaże, iż za naruszenie została już nałożona kara. 

Art. 92a. 
1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym 

przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych za każde 
naruszenie. 

2. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej 
kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10 000 złotych. 

3. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w 
podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć: 

1)15 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio 
do l O w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli; 

2) 20 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio 
od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli; 

3) 25 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio 
od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli; 

4) 30 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie więk 
szej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli; 

5) 40 000 złotych - dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z 
przewozem drogowym. 

 

4. Za kierowców, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, uważa się również osoby nieza- 
trudnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, wykonujące osobiście 
przewozy drogowe na jego rzecz. 

5. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. l, wyczerpuje 
jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą 
fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej. 

6. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. l, oraz wy 
sokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do 
ustawy. 

7. Przepisy ust. l, ust. 3 pkt 5 i ust. 5 i 6 stosuje się do podmiotów wykonujących 
czynności związane z przewozem drogowym, w szczególności do: 

 

1) spedytora, 
2) nadawcy, 
3) odbiorcy, 
4) załadowcy, 
5) organizatora wycieczki, 
6) organizatora transportu, 
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7) operatora publicznego transportu zbiorowego 
— jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał 
wpływ lub godził się na powstanie naruszenia. 

8. Przepisy ust. l i ust. 3-6 stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 16a i 
art. 33a. 

Art. 92b. 
1. Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia 

pojazdów, wymaganych przerwach ł okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wy 
konujący przewóz zapewnił: 

1) właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do 
prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez 
kierowców przepisów: 

a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 
go rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak rów 
nież uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, 

b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w 
sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, 

c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie 
dnia l lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, póz. 1086 i 1087); 

2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagro 
dzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o 
którym mowa w pkt l lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. 

2. Za naruszenie przepisów, o których mowa w ust. l, karze grzywny, na zasadach 
określonych w art. 92, podlega kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za po 
wstanie tych naruszeń. 

Art. 92c. 
1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której 

mowa w art. 92a ust. l, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne 
czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie 
umarza się, jeżeli: 

1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy 
lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie 
naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których 
podmiot nie mógł przewidzieć, lub 

2) za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nało 
żona kara przez inny uprawniony organ. 

2. Przepisy ust. l pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nałożenia kary przez 
uprawniony zagraniczny organ. 

Art. 93. 
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 92a ust. l, nakłada, w drodze decyzji admi-

nistracyjnej, właściwy ze względu na miejsce wykonywanej kontroli organ, któ- 
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rego pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili naruszenie obowiązków lub 
warunków przewozu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4—6. 

2. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. l, staje się wykonalna po upływie 30 
dni od jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do właściwego 
sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wyko 
nalna z chwilą: 

1) odrzucenia skargi, 
2) cofnięcia skargi, lub 
3) wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi. 

 

3. Organ, o którym mowa w ust. l, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w 
sprawie nałożenia kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 92b ust. l lub art. 92c. 

4. Funkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które niniejsza ustawa prze 
widuje karę pieniężną, przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli wła 
ściwemu ze względu na miejsce kontroli wojewódzkiemu inspektorowi transpor 
tu drogowego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie administracyjne prowadzi 
i decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje wojewódzki in 
spektor transportu drogowego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku ujawnienia przez funkcjonariu 
sza Policji naruszenia, za które niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną, po 
pełnionego przez zagranicznego przewoźnika drogowego. 

7. Do kar pieniężnych przewidzianych niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
póz. 60, z poźń. zm.20)). 

Art. 94. 
1. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 
2. Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Koszty związane z 
jej przekazaniem pokrywa zobowiązany podmiot. 

3. W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiąz 
ków lub warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający 
siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową 
lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź 
możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodo 
wych oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera 
kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. 

4. Kaucję pobiera się w formie: 

20> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, póz. 
727, Nr 86, póz. 732 i Nr 143, póz. 1199, z 2006 r. Nr 66, póz. 470, Nr 104, póz. 708, Nr 143, póz. 
1031, Nr 217, póz. 1590 i Nr 225, póz. 1635, z 2007 r. Nr 112, póz. 769, Nr 120, póz. 818, Nr 192, 
póz. 1378 i Nr 225, póz. 1671, z 2008 r. Nr 118, póz. 745, Nr 141, póz. 888, Nr 180, póz. 1109 i Nr 
209,poz. 1316, 1318i 1320, z 2009 r. Nr 18, póz. 97, Nr 44, póz. 362, Nr 57, póz. 466, Nr 131,póz. 
1075, Nr 157, póz. 1241, Nr 166, póz. 1317, Nr 168, póz. 1323, Nr 213, póz. 1652 i Nr 216, póz. 
1676, z 2010 r. Nr 40, póz. 230, Nr 57, póz. 355, Nr 127, póz. 858, Nr 167, póz. 1131, Nr 182, póz. 
1228 i Nr 197, póz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 173, Nr 75, póz. 398, Nr 106, póz. 622, Nr 134, 
póz. 781, Nr 171, póz. 1016, Nr 186, póz. 1100, Nr 199, póz. 1175, Nr 232, póz. 1378 i Nr 234, póz. 
1391. 
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1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 
2) przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postę 

powanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, przy czym koszty 
przelewu ponosi zobowiązany podmiot. 

 

5. W przypadku poboru kaucji przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, 
możliwe jest jej przekazanie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatni 
czej. Koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na rachu 
nek bankowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ponosi bezzwrotnie zobowiązany 
podmiot. 

6. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o któ 
rym mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Kaucję przekazuje się: 
 

1) na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 - w terminie 7 dni od dnia, 
w którym decyzja o nałożeniu kary stała się wykonalna; 

2) na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o na 
łożeniu kary pieniężnej albo doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego 
o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności takiej decyzji. 

 

8. W przypadku, gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobra 
nej kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 7 pkt 2. 

9. Do kary pieniężnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa. 

Art. 95. 
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu 

drogowego przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności 
związane z tym przewozem osoba przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzy 
muje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kieruje lub usuwa 
pojazd, na koszt podmiotu wykonującego przewóz drogowy, na najbliższy par 
king strzeżony, jeżeli: 

1) nie pobrano kaucji - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 94 ust. 
3, 

2) nie usunięto stwierdzonych nieprawidłowości, lub 
3) zakaz lub ograniczenie ruchu uniemożliwia dalsząjazdę. 

 

2. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpo 
wiednio przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym. 

3. Zwrot pojazdu z parkingu następuje, odpowiednio po: 
 

1) przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasa 
dach, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5, lub 

2) usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu. 
4. Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia nałożenia 

kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
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z 2005 r. Nr 229, póz. 1954, z późn. zm.21)) dotyczące egzekucji należności pie-
niężnych z ruchomości. 

5. W przypadku, gdy podczas kontroli granicznej stwierdzone zostanie naruszenie 
obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez kierowcę bądź przez 
podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym 
przewozem, osoba przeprowadzająca kontrolę uprawniona jest do uniemożli-
wienia kontrolowanemu pojazdowi wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Art. 95a. 
1. Kto, będąc przedsiębiorcą: 

1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian da 
nych, o których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powsta 
nia, 

2) nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w 
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się osta 
teczna 

- podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. 
2. Kary, o których mowa w ust. l, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ 

właściwy w sprawach udzielenia licencji. 
3. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przysługuje od 

wołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę nałożył, w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy tej decyzji. 

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. l, stanowią dochód organu właściwego 
w sprawach udzielenia licencji. 

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, póz. 708 
i 711, Nr 133, póz. 935, Nr 157, póz. 1119 i Nr 187, póz. 1381, z 2007 r. Nr 89, póz. 589, Nr 115, 
póz. 794, Nr 176, póz. 1243 i Nr 192, póz. 1378, z 2008 r. Nr 209, póz. 1318, z 2009 r. Nr 3, póz. 11, 
Nr 39, póz. 308, Nr 131, póz. 1075, Nr 157, póz. 1241 i Nr 201, póz. 1540, z 2010 r. Nr 28, póz. 
143, Nr 40, póz. 229, Nr 75, póz. 474, Nr 122, póz. 826, Nr 152, póz. 1018 i Nr 229, póz. 1497 oraz z 
2011 r. Nr 85, póz. 458 i Nr 234, póz. 1391. 
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Załącznik nr l 

 

Lp. F Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 
grzywny w 
złotych 

1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego 
wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o 
którym mowa w art. 87 

500 

2. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaga-
nego w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia 

800 

3. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z narusze-
niem zasad dotyczących czasów podróży i postoju 

do 2 godzin 
200, powyżej 2 

godzin 500 

4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia 
pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku 

4.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia po-
jazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą go-
dzinę 

100 

4.2. Przekroczenie  maksymalnego  czasu  prowadzenia pojazdu  
bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde 
następne rozpoczęte 30 minut 

150 

4.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut 
do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 

100 

4.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej go-
dziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 

50 

4.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas 
powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną roz-
poczętą godzinę 

50 

5. Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaga-
nego nadzoru 

800 

6. Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpie-
czenia hamulcem postojowym 

500 

7. Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach prze-
wożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu 
oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów 

2000 

8. Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku to-
waru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy 
lub z pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m 

1000 

9. Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary niebez-
pieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu 

500 

10. Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania 
ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów 
niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera 

500 

11. Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie za- 1000 
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 ładunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego  

12. Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób 

12.1. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym 
regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do pu-
blicznej wiadomości 

1000 

12.2. Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego 
potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd 

1000 

13. Naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych urządzeń 
rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy 

13.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do 
którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe 
wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrują-
cego 

2000 

13.2. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfro-
wego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy 
wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności 
kierowcy i przebytej drogi 

2000 

13.3. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrują-
cego  lub cyfrowego urządzenia rejestrującego  umożliwiającym 
zmianę rodzaju aktywności kierowcy - za każdy dzień 

1 00 nie więcej 
niż 1000 

13.4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z 
niedziałają-cym lub niewłaściwie działającym urządzeniem 
rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie 
dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem 

1000 

13.5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej 
karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu 
kierowania pojazdem 

500 

13.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które 
zostało odłączone 

2000 

13.7. Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cy-
frowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, 
wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie 
prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi 

2000 

13.8. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 
24-godzinnego okresu - za każdy dzień 

100 

13.9. Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona -za 
każdą wykresówkę 

1 00 nie więcej 
niż 

1000 

13.10. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 
nieprze-znaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego 

200 

13.11. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 
stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych 

200 
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13.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które 
nie   zawierają   wprowadzonych   ręcznie   bądź   
automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących 
okresów aktywności kierowcy - za każdy dzień 

100 

13.13. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 
kierowców 

2000 

13.14. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 2000 

13.15. Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu: 1 . 
imienia lub nazwiska kierowcy 2. numeru rejestracyjnego pojazdu 3. 
miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 4. miejsca 
lub daty końcowej używania wykresówki 5. stanu licznika 
kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu 
6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia 7. użytkowania 
pojazdu 

50 za brak 
każdego wpisu 

13.16. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym 
czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę 

1 00 nie więcej 
niż 

1000 

13.17. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, 
nieposiadają-cego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku 
uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania 
- za każdy brakujący wydruk 

200 nie więcej 
niż 1000 

14. Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a i 
ust. 5 

500 
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Załącznik nr 2 

  

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 
grzywny 
w złotych 

  

1. 1.1. 

1.2. 1.3. 

Niewyposażenie kierowcy w: 
- wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z zaświadczenia o 
wykonywaniu przewozów na potrzeby własne 
— świadectwo kierowcy — dotyczy kierowców niemających oby-
watelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
- inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związ 
ku z realizowanym przewozem 

2000 

1000 

500 za 
każdy do-
kument 

  

2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym 
wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego 
w związku z realizowanym przewozem 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kie-
rowcę, który: 
— nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkole-
nia 
- nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 
- nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwska 
zań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kie 
rowcy 

300 za 
każdy do-
kument 

1000 

1000 

1000 

  

4. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt 
osoby obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających kwali-
fikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego 
lekarza weterynarii 

500 

  

Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt 500 
  

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych 
innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i 
świń bez sporządzenia dziennika podróży 

1000 

  

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych 
innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i 
świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży 

500 

  

Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym 
świadectwa zdrowia zwierząt lub dokumentów określonych 
w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr l /2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego 

500 
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 dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie 
(WE) nr 1255/97 

 

9. Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku 
zwierząt 

500 

10. Dopuszczenie do przewozu zwierząt pojazdem nieprzystosowanym 
do przewozu danego gatunku zwierząt 

1000 

11. Dopuszczenie do niepowiadomienia lekarza weterynarii o 
ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu 
transportowanego zwierzęcia 

500 

12. Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych określo-
nych dla przewozu zwierząt 

500 

13. Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków zwią-
zanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich przewozu 

1000 

14. Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego świa-
dectwa określonego w umowie o międzynarodowych przewozach 
szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych 
środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów 

2000 

15. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia po-
jazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku 

2000 

16. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń 
rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpo-
czynku oraz aktywności kierowcy 

2000 

17. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 
powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny 
poziom 

200 

18. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 
wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym 
dopuszczalny poziom 

300 

2012-02-03 



©Kancelaria Sejmu s. 90/95 
Załącznik nr 3 

 

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 
kary pie-
niężnej w 
złotych 

1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA 
TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji 8000 

1.2. Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem 
niewpisa-nym do licencji z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący 
transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję 

2000 

1.3. Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego za-
świadczenia 

8000 

1.4. Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany 
danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 

800 

1.5. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w 
całości lub w części 

10000 

1.6. Nieprzechowywanie  lub  przechowywanie  niekompletnych  
dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa wart. 
16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie 

10000 

1.7. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od  ilości przewiezionych 
rzeczy 

8000 

2. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO 
OSÓB 

2.1. Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, 
bez   wymaganego   zaświadczenia  na  wykonywanie   
publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia 
przewozu w publicznym transporcie zbiorowym 

8000 

2.2. 
2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 

Wykonywanie   przewozu   regularnego   z naruszeniem   
warunków określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na 
wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu 
zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym 
dotyczących: 
-dni - godzin odjazdu i przyjazdu - ustalonej trasy przejazdu lub 
wyznaczonych przystanków 

2000 
500 
3000 

2.3. Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu 
jazdy 

2000 

2.4. Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus 5000 

2.5. 
2.5.1. 

Wykonywanie przewozu autobusem, który: 
- nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu 
na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego 

5000 
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2.5.2. - nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i oznakowania w 
związku z przewozem określonej kategorii pasażerów 

2000 

2.6. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym 
regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do pu-
blicznej wiadomości 

2000 

2.7. Niewydanie   pasażerowi   wymaganego   potwierdzenia   
wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z 
wyłączeniem taksówki 

2000 

2.8. Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany 
danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie 

800 

2.9. Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie 
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o 
którym mowa w art. 18 ust. 5 

8000 

2.10. Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem 
niespełniają-cym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 
ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 1 8 ust. 4b 

8000 

2.11. Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy 
prowadzenia pojazdu 

2000 

3. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH 
PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH 

3.1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posia-
dania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia 

10000 

3.2. Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy międzynaro-
dowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia 

8000 

3.3. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z 
przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami okre-
ślonymi w zezwoleniu 

8000 

3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego: 
- bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego speł-
nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub 
warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do 
posiadanego zezwolenia 
- pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie  
potwierdzającym   spełnienie  przez  pojazd  odpowiednich 
wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 

8000 

8000 

3.5. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

10000 

3.6. Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami 
określonymi dla tego przewozu 

10000 

3.7. Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi niepo- 10000 

2012-02-03 



©Kancelaria Sejmu s. 92/95 
 

 siadającemu wymaganego zezwolenia na transport kabotażowy  

3.8. Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym podmiotowi 
nieposiadającemu wymaganego zezwolenia 

8000 

3.9. Umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i 
informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 

8000 

4. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW 

4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w sy-
tuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie 

3000 

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebez-
pieczne bez wymaganego zezwolenia 

2000 

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez 
wymaganego zezwolenia 

6000 

4.4. Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego zezwolenia 

6000 

4.5. Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wyma-
ganego zezwolenia 

10000 

4.6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

6000 

5. NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBO-
WIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU 

5.1. 
5.1.1. 
5.1.2. 

Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu: 
- o czas powyżej 15 minut do jednej godziny - za każdą następną 
rozpoczętą godzinę 

100 
200 

5.2. 
5.2.1. 
5.2.2. 

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 
przerwy: - o czas powyżej 1 5 minut do 30 minut - za każde 
następne rozpoczęte 30 minut 

150 
200 

5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku: - o czas 
powyżej 15 minut do jednej godziny - za każdą 
następną rozpoczętą godzinę 

100 
200 

5.4. 
5.4.1. 
5.4.2. 

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku: - o 
czas do jednej godziny - za każdą następną 
rozpoczętą godzinę 

50 
100 

5.5. 
5.5.1. 
5.5.2. 

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu: - 
o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin - za każdą 
następną rozpoczętą godzinę 

50 
100 

5.6. Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu 
dwóch kolejnych tygodni: 
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5.6.1. 
5.6.2. 

- o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin - 
za każdą następną rozpoczętą godzinę 

100 
150 

6. NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ REJESTRUJĄ-
CYCH LUB CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE 
PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY i POSTOJU 

6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące 
(ta-chograf) 

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nie wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące 

3000 

6.1.2. Wykonywanie    przewozu    drogowego    pojazdem    
wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie 
rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów 

2000 

6.1.3. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie 
rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności kie-
rowców prowadzących pojazd 

1000 

6.1.4. Wykonywanie  przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wy-
maganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kali-
bracji 

1000 

6.1.5. Dopuszczenie  do wykonywania przewozu  drogowego pojazdem 
wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę 
nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy 

1000 

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadają-
cego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia 
karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy 
brakujący wydruk 

100 

6.2. Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia rejestru-
jącego 

6.2.1. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 
urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy 
wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i prze-
bytej drogi 

5000 

6.3. Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 
urządzenia rejestrującego 

6.3.1. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 
24-godzinnego okresu - za każdy dzień 

200 nie wię-
cej niż 
2000 

6.3.2. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 
nieprzezna-czonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za 
każdą wy-kresówkę 

100 nie wię-
cej niż 
2000 

6.3.3. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 
stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą 
wykre-sówkę 

300 
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6.3.4. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kie-
rowców 

3000 

6.3.5. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 1000 

6.3.6. Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów: 1 . 
imienia lub nazwiska kierowcy 2. numeru rejestracyjnego 
pojazdu 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania 
wykresówki 4. miejsca lub daty końcowej używania 
wykresówki 5. stanu licznika kilometrów w chwili 
rozpoczęcia użytkowania pojazdu 6. stanu licznika 
kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu 

50 za brak 
każdej danej 

6.3.7. Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, da-
nych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu po-
twierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień 

500 

6.3.8. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która 
nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy — za 
każdą wykresówkę 

300 

6.3.9. Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych da-
nych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień 

300 

6.3.10. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której 
stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia 
rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych 
zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi - za każdą wy-
kresówkę 

1000 
nie więcej 

niż 
5000 

6.3.11. Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za 
każdego kierowcę 

500 

6.3.12. Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego 
- za każdy pojazd 

500 

6.3.13. Nieudostępnienie   podczas   kontroli   w przedsiębiorstwie   
danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, 
przechowywanych w przedsiębiorstwie — za każdy dzień 

300 

6.3.14. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym  urządzeniu 
rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa 

5000 

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ 
POMIA-ROWO-KONTROLNYCH 

7.1. Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zain-
stalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego 
taksówką 

1000 

8. NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW  
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8.1. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez prze-
woźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia 

6000 
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