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Za cznik nr 3 
 

Lp. Wyszczególnienie narusze  Wysoko  
kary pie-
ni nej 

w z otych 

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

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji 8000 

1.2. Wykonywanie transportu drogowego taksówk  pojazdem niewpisa-
nym do licencji z wy czeniem sytuacji gdy wykonuj cy transport 
drogowy taksówk  wyst pi  o now  licencj  

2000 

1.3. Wykonywanie przewozu na potrzeby w asne bez wymaganego za-
wiadczenia 

8000 

1.4. Niezg oszenie na pi mie organowi, który udzieli  licencji, zmiany 
danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 

800 

1.5. Niepoddanie si  lub uniemo liwienie przeprowadzenia kontroli w 
ca o ci lub w cz ci 

10 000 

1.6. Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych doku-
mentów i innych no ników informacji, o których mowa w art. 16a i 
art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie 
 

 
10 000 

1.7. Uzale nienie wynagrodzenia kierowcy od ilo ci przewiezionych 
rzeczy 

8000 

2. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWE-
GO OSÓB 

2.1. Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, 
bez wymaganego za wiadczenia na wykonywanie publicznego 
transportu zbiorowego albo potwierdzenia zg oszenia przewozu w 
publicznym transporcie zbiorowym 

8000 

2.2. Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków 
okre lonych w zezwoleniu, za wiadczeniu na wykonywanie publicz-
nego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zg oszenia przewo-
zu w publicznym transporcie zbiorowym dotycz cych:  

 

2.2.1. � dni 2000 
2.2.2. � godzin odjazdu i przyjazdu 500 

2.2.3. � ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków 3000 

2.3. Wykonywanie przewozu regularnego bez obowi zuj cego rozk adu 
jazdy 

2000 

2.4. Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym ni  autobus 5000 

2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który:   

2.5.1. � nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze wzgl -
du na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego 

5000 
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2.5.2. � nie spe nia wymaga  w zakresie wyposa enia i oznakowania w 
zwi zku z przewozem okre lonej kategorii pasa erów 

2000 

2.6. Pobieranie nale no ci za przewóz osoby pojazdem wykonuj cym 
regularny przewóz niezgodnie z cennikiem op at podanym do pu-
blicznej wiadomo ci  

2000 

2.7. Niewydanie pasa erowi wymaganego potwierdzenia wniesienia 
op aty za przejazd przed rozpocz ciem kursu z wy czeniem tak-
sówki 

2000 

2.8. Niezg oszenie na pi mie organowi, który udzieli  zezwolenia, zmia-
ny 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 wi cej ni  9 osób cznie z kierowc  z naruszeniem zakazu, o 
którym mowa w art. 18 ust. 5 

8000 

2.10. Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespe niaj -
cym kryterium konstrukcyjnego okre lonego w art. 18 ust. 4a, z za-
strze eniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b 

8000 

2.11. Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmuj cego okresy 
prowadzenia pojazdu 
 

2000 

3. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MI DZYNARODOWYCH 
PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTA OWYCH 

3.1. Wykonywanie mi dzynarodowego przewozu drogowego bez posia-
dania w poje dzie wymaganego wa nego zezwolenia  

10 000 

3.2. Niewype nienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub niew a ciwie wype nienie wymaganego przy mi dzynaro-
dowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia 

8000 

3.3. Wykonywanie mi dzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie 
z przepisami ustawy, umow  mi dzynarodow  lub warunkami okre-
lonymi w zezwoleniu 

8000 

3.4. Wykonywanie mi dzynarodowego przewozu drogowego:   
3.4.1. � bez posiadania w poje dzie certyfikatu potwierdzaj cego spe -

nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpiecze stwa 
lub warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowied-
nio do posiadanego zezwolenia 

8000 

3.4.2. � pojazdem niespe niaj cym warunków okre lonych w certyfika-
cie potwierdzaj cym spe nienie przez pojazd odpowiednich 
wymogów bezpiecze stwa lub warunków dopuszczenia do ru-
chu  

8000 

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

10 000 

3.6. Wykonywanie przewozu kabota owego niezgodnie z warunkami 
okre lonymi dla tego przewozu 

10 000 

3.7. Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi niepo- 10 000 
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siadaj cemu wymaganego zezwolenia na transport kabota owy 

3.8. Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym podmiotowi 
nieposiadaj cemu wymaganego zezwolenia  

8000 

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

8000 

4. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW 

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

3000 

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych ni  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 

10 000 

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

6000 

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

5.1. 
 

5.1.1. 
5.1.2. 

Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojaz-
du: 

� o czas powy ej 15 minut do jednej godziny 
� za ka d  nast pn  rozpocz t  godzin  

 
 

100 
200 

5.2. 
 

5.2.1. 
5.2.2. 

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 
przerwy: 

� o czas powy ej 15 minut do 30 minut 
� za ka de nast pne rozpocz te 30 minut 

 
 

150 
200 

5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku: 
� o czas powy ej 15 minut do jednej godziny 
� za ka d  nast pn  rozpocz t  godzin  

 
100 
200 

5.4. 
5.4.1. 
5.4.2. 

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku: 
� o czas do jednej godziny 
� za ka d  nast pn  rozpocz t  godzin  

 
50 
100 

5.5. 
5.5.1. 
5.5.2. 

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu: 
� o czas powy ej 30 minut do dwóch godzin 
� za ka d  nast pn  rozpocz t  godzin  

 
50 
100 

5.6. 
 

Przekroczenie ca kowitego czasu prowadzenia pojazdu w ci gu 
dwóch kolejnych tygodni: 
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5.6.1. 
5.6.2. 

� o czas powy ej jednej godziny do czterech godzin 
� za ka d  nast pn  rozpocz t  godzin  
  

100 
150 

6. NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZ DZE  REJESTRUJ -
CYCH LUB CYFROWYCH URZ DZE  REJESTRUJ CYCH SAMOCZYN-

NIE PR DKO  JAZDY, CZAS JAZDY i POSTOJU 

6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposa enia pojazdu w urz dzenie rejestruj ce (ta-
chograf) 

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposa onym  
w urz dzenie rejestruj ce lub cyfrowe urz dzenie rejestruj ce 

3000 

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa onym 
w urz dzenie rejestruj ce lub cyfrowe urz dzenie rejestruj ce, które 
nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów  

2000 

6.1.3. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa onym w 
urz dzenie rejestruj ce lub cyfrowe urz dzenie rejestruj ce, które nie 
rejestruje równolegle danych dotycz cych okresów aktywno ci kie-
rowców prowadz cych pojazd  

1000 

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa onym w 
urz dzenie rejestruj ce lub cyfrowe urz dzenie rejestruj ce bez wy-
maganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kali-
bracji 

1000 

6.1.5. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 
wyposa onym w cyfrowe urz dzenie rejestruj ce przez kierowc  
nieposiadaj cego w asnej, wa nej karty kierowcy 

1000 

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowc , nieposiadaj -
cego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia 
karty kierowcy, jej niesprawno ci lub jej nieposiadania � za ka dy 
brakuj cy wydruk 

100 

6.2. Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencj  w dzia anie urz dzenia rejestru-
j cego 

 

6.2.1. Nierejestrowanie za pomoc  urz dzenia rejestruj cego lub cyfrowe-
go urz dzenia rejestruj cego na wykresówce lub karcie kierowcy 
wskaza  w zakresie pr dko ci pojazdu, aktywno ci kierowcy i prze-
bytej drogi 

5000 

6.3. Naruszenie zasad i warunków u ywania urz dzenia rejestruj cego lub cyfrowego 
urz dzenia rejestruj cego 

6.3.1. Nieuzasadnione u ycie kilku wykresówek w ci gu tego samego 24-
godzinnego okresu � za ka dy dzie  

200 nie wi -
cej ni  
2000 

6.3.2. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzezna-
czonego dla danego typu urz dzenia rejestruj cego � za ka d  wy-
kresówk  

100 nie wi -
cej ni  
2000 

6.3.3. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 
stopniu uniemo liwiaj cym odczytanie danych � za ka d  wykre-
sówk  

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

3000 

6.3.5. Jednoczesne u ywanie 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 pocz tkowej u ytkowania wykresówki 
4. miejsca lub daty ko cowej u ywania wykresówki 
5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpocz cia 

u ytkowania pojazdu 
6. stanu licznika kilometrów w chwili zako czenia 

u ytkowania pojazdu 
 

50 za brak 
ka dej danej

6.3.7. Nieokazanie podczas kontroli w przedsi biorstwie wykresówki, da-
nych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu po-
twierdzaj cego fakt nieprowadzenia pojazdu � za ka dy dzie  

500 

6.3.8. Okazanie podczas kontroli w przedsi biorstwie wykresówki, która 
nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywno ci kierowcy � za 
ka d  wykresówk  

300 

6.3.9. Udost pnienie podczas kontroli w przedsi biorstwie niepe nych da-
nych o okresach aktywno ci kierowcy � za ka dy dzie  

300 

6.3.10. Okazanie podczas kontroli w przedsi biorstwie wykresówki, na któ-
rej stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez u ycia urz dzenia 
rejestruj cego, r cznych, automatycznych lub pó automatycznych 
zapisów pr dko ci, aktywno ci lub przebytej drogi � za ka d  wy-
kresówk  

1000 
nie wi cej 

ni  
5000 

6.3.11. Naruszenie obowi zku wczytywania danych z karty kierowcy � za 
ka dego kierowc  

500 

6.3.12. Naruszenie obowi zku wczytywania danych urz dzenia rejestruj ce-
go � za ka dy pojazd 

500 

6.3.13. Nieudost pnienie podczas kontroli w przedsi biorstwie danych 
wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowy-
wanych w przedsi biorstwie � za ka dy dzie  

300 

6.3.14. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urz dzeniu 
rejestruj cym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsi biorstwa 
 

5000 

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW O U YWANIU INNYCH URZ DZE  POMIA-
ROWO-KONTROLNYCH 

7.1. Samowolna zmiana wskaza  urz dze  pomiarowo-kontrolnych zain-
stalowanych w poje dzie przy wykonywaniu transportu drogowego 
taksówk  
 

1000 

8. NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW  
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8.1.  Wykonywanie przewozu drogowego ywych zwierz t przez prze-
wo nika nieposiadaj cego odpowiedniego zezwolenia 

6000 
 

 


