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Za cznik nr 1 
 

Lp. Wyszczególnienie narusze  Wysoko  
grzywny 
w z otych 

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

500 

2. 
 

Nieokazanie dokumentu potwierdzaj cego uko czenie wymaga-
nego w zwi zku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia 

800 
 

3. Wykonywanie przewozu drogowego ywych zwierz t z narusze-
niem zasad dotycz cych czasów podró y i postoju 

do 2 godzin 
200, powy ej 
2 godzin 500 

4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadze-
nia pojazdu, obowi zuj cych przerwach i odpoczynku 

 

4.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia po-
jazdu o czas do 1 godziny oraz za ka d  nast pn  rozpocz t  go-
dzin  

100 

4.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 
przerwy o czas powy ej 15 minut do 30 minut oraz za ka de na-
st pne rozpocz te 30 minut  

150 

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

100 

4.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej go-
dziny oraz za ka d  nast pn  rozpocz t  godzin  

50 

4.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas 
powy ej 30 minut do dwóch godzin oraz za ka d  nast pn  roz-
pocz t  godzin  

50 

5. Postój pojazdu przewo cego towary niebezpieczne bez wymaga-
nego nadzoru 

800 

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

500 

7. U ywanie ognia lub nieos oni tego p omienia w pojazdach prze-
wo cych towary niebezpieczne klasy 1, a tak e w ich pobli u 
oraz podczas za adunku lub roz adunku tych towarów 

2000 

8. Naruszenie przepisów dotycz cych za adunku lub roz adunku to-
waru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy 
lub z pojazdów, które znajduj  si  w odleg o ci mniejszej ni  50 m 

1000 

9. Przewóz w jednostce transportowej przewo cej towary niebez-
pieczne pasa erów innych ni  za oga pojazdu 

500 

10. Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania 
adunkiem lub wykonywania czynno ci adunkowych towarów 

niebezpiecznych, w pobli u lub wewn trz pojazdu lub kontenera 

500 

11. Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie za- 1000 
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adunku lub roz adunku towaru niebezpiecznego 

12. Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób 

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

1000 

12.2. Niewydanie pasa erowi przed rozpocz ciem przewozu wymagane-
go potwierdzenia wniesienia op aty za przejazd 

1000 

13. Naruszenie przepisów o u ywaniu urz dze  rejestruj cych, cyfrowych urz dze  
rejestruj cych, wykresówki lub karty kierowcy 

13.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa onym w 
urz dzenie rejestruj ce lub w cyfrowe urz dzenie rejestruj ce, do 
którego pod czone zosta o niedozwolone urz dzenie dodatkowe 
wp ywaj ce na niew a ciwe funkcjonowanie urz dzenia rejestruj -
cego 

2000 

13.2. Nierejestrowanie za pomoc  urz dzenia rejestruj cego lub cyfro-
wego urz dzenia rejestruj cego na wykresówce lub karcie kierow-
cy wskaza  urz dzenia w zakresie pr dko ci pojazdu, aktywno ci 
kierowcy i przebytej drogi 

2000 

13.3. Nieprawid owe operowanie prze cznikiem urz dzenia rejestruj -
cego lub cyfrowego urz dzenia rejestruj cego umo liwiaj cym 
zmian  rodzaju aktywno ci kierowcy � za ka dy dzie  

100 nie wi cej 
ni  1000 

13.4. Wykonywanie przez kierowc  przewozu drogowego z niedzia aj -
cym lub niew a ciwie dzia aj cym urz dzeniem rejestruj cym lub 
cyfrowym urz dzeniem rejestruj cym po up ywie dopuszczalnego 
okresu kierowania pojazdem 

1000 

13.5. Wykonywanie przez kierowc  przewozu drogowego bez wa nej 
karty lub z kart  uszkodzon  po up ywie dopuszczalnego okresu 
kierowania pojazdem 

500 

13.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa onym w 
urz dzenie rejestruj ce lub cyfrowe urz dzenie rejestruj ce, które 
zosta o od czone 

2000 

13.7. Samowolna ingerencja w prac  urz dzenia rejestruj cego lub cy-
frowego urz dzenia rejestruj cego zainstalowanego w poje dzie, 
wskutek której nast pi a zmiana wskaza  urz dzenia w zakresie 
pr dko ci pojazdu, aktywno ci kierowcy lub przebytej drogi 

2000 

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

100 

13.9. U ywanie wykresówki powy ej okresu na jaki jest przeznaczona � 
za ka d  wykresówk  

100 nie wi cej 
ni  

1000 

13.10. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprze-
znaczonego dla danego typu urz dzenia rejestruj cego 

200 

13.11. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 
stopniu uniemo liwiaj cym odczytanie danych 

200 
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13.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które 
nie zawieraj  wprowadzonych r cznie b d  automatycznie 
wszystkich wymaganych danych dotycz cych okresów aktywno ci 
kierowcy � za ka dy dzie  

100 

13.13. U ywanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 
kierowców 

2000 

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

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

50 za brak 
ka dego wpi-

su 

13.16. Niezgodno  oznaczenia czasowego na wykresówce z urz dowym 
czasem kraju rejestracji pojazdu � za ka d  wykresówk  

100 nie wi cej 
ni  

1000 

13.17. 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 

200 nie wi cej 
ni  1000 

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

500 

 
  


