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Wysokość kar przewidzianych za naruszenia przepisów kodeksu drogowego 

(przestępstwa i wykroczenia) w wybranych krajach Unii Europejskiej 

 

Nieprzestrzeganie przez obywateli przepisów kodeksu drogowego stanowi poważny 

problem praktycznie we wszystkich krajach. Zdaniem specjalistów, na drodze nie ma 

„drobnych wykroczeń”.  Wszystkie, takie jak np. nieużycie kierunkowskazów, nieudzielanie 

pierwszeństwa, przekroczenie dozwolonej prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, 

kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i inne wykroczenia 

mogą mieć dramatyczne konsekwencje. 

Statystyki we Francji wykazują, że 9 na 10 wypadków drogowych wynika z 

nieprzestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Nadmierna prędkość powoduje większą 

wypadkowość, ponieważ czas reakcji potrzebny na wykonanie manewru bardzo się skraca, a 

konsekwencje dla kierowcy i pasażerów często są bardzo poważne. Niezapięte pasy 

bezpieczeństwa oraz używanie telefonów komórkowych trzymanych w ręce podczas 

kierowania pojazdem stanowią 3 i 4 przyczynę śmiertelności na drogach. 

Z danych statystycznych, przedstawionych w Roczniku Statystycznym z 2010 r. (dane 

międzynarodowe za rok 2008) wynika, że śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce w 

porównaniu z omawianymi krajami jest największa (14,1 wypadków śmiertelnych na 100 tys. 

mieszkańców), co stanowi prawie trzykrotnie więcej wypadków śmiertelnych aniżeli w 

Wielkiej Brytanii (4,2/100 tys.), Szwecji (4,3/100 tys.), Holandii (4,8/100 tys.). 

Porównywalna śmiertelność w wypadkach drogowych jest notowana na Słowacji (11,1/100 

tys.). W pozostałych z omówionych krajów śmiertelność wynosi: Belgia (10,2/100 tys.), 

Austria (8,3/100 tys.), Francja (6,9/100 tys.), Norwegia (6,3/100 tys.), Niemcy (5,5/100 tys.). 

W opracowaniu przedstawiono kary za nieprzestrzeganie przepisów kodeksu 

drogowego w wybranych krajach UE z rozróżnieniem kar za przestępstwa i wykroczenia 

drogowe. Kwalifikacja czynów i wysokość kar za podobne wykroczenia i przestępstwa jest 

zróżnicowana w omawianych krajach.  

Dolegliwość  kary nałożonej na kierowcę pojazdu zależy wprost od jego dochodów.  

Podano, w miarę możliwości, średnią wysokość wynagrodzeń w omówionych krajach.  
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Austria 
Wykroczenie Wysokość 

grzywny  
nałożonej na 

sprawcę przez 
policję lub 

straż miejską 
(w euro) 

Wysokość 
grzywny 

nałożonej na 
właściciela 

pojazdu bez 
ustalania sprawcy 

wykroczenia1) 
(w euro) 

Numer 
uwagi 

(na końcu 
tekstu 

o Austrii) 

Kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu 

Zawartość alkoholu we krwi od 0,25 g/l uznaniowo uznaniowo 8, 2 
Zawartość alkoholu we krwi od 0,4 do 0,6 g/l uznaniowo uznaniowo 8 
Zawartość alkoholu we krwi od 0,6 do 0,8 g/l uznaniowo uznaniowo 8 
Zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,8 g/l uznaniowo uznaniowo 8 
Pod wpływem alkoholu, także poniżej 0,4 g/l uznaniowo uznaniowo 8 
Odmowa przeprowadzenia testu alkomatem uznaniowo uznaniowo 8 
Kierowanie pojazdem po spożyciu narkotyków uznaniowo uznaniowo 8 
Odmowa przeprowadzenia testu na obecność 
narkotyków 

uznaniowo uznaniowo 8 

Przekroczenie dozwolonej prędkości 
(w km/h) w obszarze zabudowanym o:  

 

do 20 21 29-60 1 

do 25 29 50-56 1 

do 30 36 56-72 1 

do 40 70 70-160 5 

ponad 40 uznaniowo 150 i więcej 6 

Przekroczenie dozwolonej prędkości 
(w km/h) poza obszarem zabudowanym o:  

 

do 20 21 29-50 1 

do 25 29 50-70 1 

do 30 36 56-90 1 

do 40 70 140-160 5 

do 50 uznaniowo 300 4 

powyżej 50 uznaniowo uznaniowo 6 
Przekroczenie dozwolonej prędkości 
(w km/h) na autostradzie (limit – 130) o: 

 

do 10 20 30 7 
do 20 35 45 7 
do 30 50 60 7 
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Inne wykroczenia 

 
Jazda ulicą jednokierunkową pod prąd 36 56-58 1 
Przejechanie pasa rozdzielającego lub 
przestrzeni rozdzielającej 

36 35-80 1 

Niezatrzymanie się na widok pieszego 
zbliżającego się do przejścia przez jezdnię 

uznaniowo 30-70 1 

Stworzenie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
pieszego na przejściu dla pieszych 

uznaniowo uznaniowo 2 

Niezatrzymanie się na widok rowerzysty 
zbliżającego się do przejazdu ścieżką rowerową 
przez jezdnię 

uznaniowo 30-70 1 

Stworzenie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
rowerzysty na przejeździe ścieżką rowerową 

uznaniowo uznaniowo 2 

Przejechanie linii przy znaku STOP (bez 
naruszenia prawa pierwszeństwa) 

36 30-60 1 

Zmiana kierunku jazdy bez kierunkowskazu 21 36-42 1 
Wyprzedzanie z prawej lub lewej strony 
niezgodne z przepisami 

21 40-80 1 

Przyspieszanie pojazdem wyprzedzanym, 
uniemożliwiając tym jego wyprzedzenie 

21 36-80 1 

Wyprzedzanie w warunkach niedostatecznej 
widoczności 

36 58-100 1 

Zbyt mały odstęp między pojazdami 21 36-80 1 
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 
– gdy jest znak STOP 

36 
uznaniowo 

58-80 
uznaniowo 

1 

Nieuzasadniona wolna jazda utrudniająca 
poruszanie się innym uczestnikom ruchu 

14 30-40 1 

Niezgodne z przepisami użycie klaksonu 7 14-20 1 
Nieprzestrzeganie zakazu zatrzymywania i 
parkowania 

21 21-72 1 

Nierespektowanie żółtego światła sygnalizatora 21 36-42 1 

Przejechanie przez skrzyżowanie na 
czerwonym świetle 

36 58-70 2 

Przejechanie przez skrzyżowanie na 
czerwonym świetle z naruszeniem 
pierwszeństwa przejazdu 

uznaniowo uznaniowo 1 

Nieprzestrzeganie sygnalizacji dla danego pasa 
ruchu 

21 70 1 

Niepodporządkowanie się znakowi drogowemu 21-36 36-70 1 
Brak prawidłowego wyposażenia pojazdu 7 uznaniowo 1 
Kierowanie pojazdem bez trzymania 
kierownicy 

7 uznaniowo 1 

Dopuszczenie do zabawy dzieci w pobliżu 7 uznaniowo 9 
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jezdni 
Zanieczyszczenie jezdni lub jej niesprzątnięcie 7 40 9 
Wyprzedzanie lub parkowanie na przejeździe 
kolejowym, niezatrzymanie się przed znakiem 
STOP 

36 50-70 4 

Zatrzymanie pojazdu w miejscu 
niedozwolonym 

14-21 21-35  

Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub 
jazda na motocyklu bez kasku 

352) uznaniowo 10 

Rozmowa przez telefon komórkowy w czasie 
prowadzenia pojazdu bez używania zestawu 
głośnomówiącego 

502) uznaniowo 11 

Używanie świateł przeciwmgielnych w 
warunkach dobrej widoczności 

21-36 36-60 12 

Kierowanie pojazdem bez włączonych świateł 
w warunkach słabej widoczności 

21- 36 36-60 12 

1) jest to tzw. postępowanie anonimowe,  
2) za te trzy wykroczenia obowiązuje jednakowa stawka na terenie całej Austrii. W przypadku 

odmowy jej zapłacenia sprawca otrzymuje grzywnę do 72 euro i sprawa jest kierowana do 
sądu. 

Jeśli za dane wykroczenie nie została nałożona kara ani w postępowaniu anonimowym, ani w 
mandatowym (z powodu odmowy przyjęcia kary przez osobę popełniającą wykroczenie lub z 
innego powodu), wszczynane jest postępowanie administracyjne, z którym wiąże się procedura 
odebrania prawa jazdy.  

Uwagi: 

1. W tych wypadkach wszczynane jest postępowanie karne, w którym maksymalna grzywna 

wynosi 726 €. Dla osoby o przeciętnych zarobkach i dotychczas niekaranej za podobne 

wykroczenia grzywna wynosi od 120% do 300% kary nakładanej bez ustalania sprawcy. 

Za niewielkie wykroczenie sprawca może otrzymać tylko upomnienie.  

Wykroczenie powodujące wyjątkowo niebezpieczną sytuację na drodze lub popełnione ze 

szczególnym brakiem troski o innych uczestników ruchu drogowego, jest zagrożone 

grzywną o maksymalnym wymiarze 2180 €, a dodatkowo może zostać orzeczone 

zatrzymanie prawa jazdy na okres minimum trzech miesięcy.  

2. Kara nakładana jest w drodze postępowania administracyjnego – grzywna w wysokości od 

72 do 2180 €. 

3. W przypadku tych wykroczeń oprócz grzywny w wysokości od 72 do 2180 € kierowca 

zostaje wpisany do rejestru kierowców popełniających wykroczenia drogowe 

(Führerscheinregister). Jeśli w ciągu 2 lat nie popełni tego samego wykroczenia, wpis 

zostaje anulowany. Jeśli jednak w tym czasie kierowca popełni to samo wykroczenie po 

raz drugi, zostaje skierowany na badania psychologiczne, a po popełnieniu trzeci raz 

takiego samego wykroczenia jest mu odbierane prawo jazdy na minimum 3 miesiące.  



 5

4. W przypadku takich wykroczeń przewiduje się karanie w postępowaniu anonimowym 

właściciela pojazdu, ale ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazane jest 

jednak ustalenie sprawcy. Sprawcom tych wykroczeń grozi (w wyjątkowych sytuacjach) 

nawet aresztowanie. Poza nałożeniem kary administracyjnej przepisy zezwalają na 

odebranie prawa jazdy.  

5. W tych przypadkach, uzupełniająco do uwagi 2, przewidziana jest ustawowo grzywna w 

minimalnej wysokości 70 €. 

6. Ustawa przewiduje w przypadku tych wykroczeń grzywnę w wysokości od 150 do 2180 €. 

Przepisy przewidują również zatrzymanie prawa jazdy: przy pierwszym popełnieniu 

wykroczenia prawo jazdy jest zatrzymywane na dwa tygodnie, przy drugim – na sześć 

tygodni, a przy kolejnych – na minimum trzy miesiące. 

7. Za przekroczenie dozwolonej prędkości na autostradach (obecnie obowiązuje limit 

prędkości 130 km/h) wprowadzono jednolite kary na terenie całej Austrii (w zależności od 

wielkości przekroczenia limitu): grzywna od 20 do 50 € nakładana na kierowcę na miejscu 

popełnienia wykroczenia, grzywna od 30 do 60 € w postępowaniu anonimowym. W 

postępowaniu administracyjnym górną granicę grzywny ustalono na 726 €, a w wypadku 

stworzenia szczególnie niebezpiecznej sytuacji lub szczególnego braku troski o innych 

uczestników ruchu drogowego górna granica grzywny została podniesiona do 2180 €. 

8. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków osoba kierująca 

pojazdem odpowiada przed sądem, w którym przeprowadzane jest pełne postępowanie 

karnoadministracyjne. Poza tym na kierującego pojazdem nakłada się karę za kierowanie 

pojazdem w stanie niedostatecznej zdolności do tej czynności.  

9. Wykroczenia tego rodzaju dokonywane są bez użycia pojazdów, a więc kara za nie jest 

odpowiednio łagodniejsza. Nie podlegają one postępowaniu anonimowemu. Najwyższy 

wymiar grzywny to 72 €. 

10. Grzywnę płaci osoba popełniająca wykroczenie. Maksymalna wysokość grzywny to 72 €. 

11. W przypadku odmowy zapłacenia grzywny zostaje wszczęte postępowanie 

administracyjne. Maksymalna wysokość grzywny w tym postępowaniu wynosi 72 €. 

12. W kodeksie drogowym (Strßenverkehrsordnung, StVO) nie jest określona wysokość  kary 

za te wykroczenia.  

 

Średnia płaca w Austrii w 2010 r. wyniosła ok. 2600 € brutto (1800 € netto).  
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Belgia 
W Belgii wykroczenia podzielone zostały na 4 kategorie. 

Czwartego 
stopnia 

Wykroczenia, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi, a w wyniku wypadku pociągną za sobą obrażenia ciała. 
Np. wyprzedzanie z lewej strony na podjeździe na wzniesienie lub na 
zakręcie, jazda wstecz na autostradzie lub jazda pod prąd, przekroczenie 
przejazdu kolejowego przy opuszczonych szlabanach albo przy 
czerwonych światłach oraz gdy włączony jest sygnał dźwiękowy. Prawie 
wszystkie z tych wykroczeń nie mogą być karane mandatem pobieranym 
na miejscu, lecz kierowane są do sądu policyjnego.  

Trzeciego 
stopnia 

Wykroczenia, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi. Np. stwarzanie zagrożenia dla pieszych na przejściach lub w 
strefach zamieszkania, niestosowanie się do świateł na skrzyżowaniu lub 
na drodze, stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa rowerzystów, 
przejechanie na czerwonym świetle, jazda jednokierunkową ulicą pod 
prąd, przekraczanie linii ciągłej oraz niestosowanie się do zaleceń 
upoważnionego funkcjonariusza.  

Drugiego 
stopnia 

Wykroczenia, które stwarzają pośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. 
Np. jazda z prędkością nieprzystosowaną do warunków, wymuszanie 
pierwszeństwa, parkowanie na przejściach dla pieszych lub na ścieżkach 
rowerowych, parkowanie na chodnikach, kierowanie pojazdem z 
wykorzystaniem systemu GSM (bez systemu głośnomówiącego, telefon 
komórkowy trzymany w ręce), jazda na światłach pomarańczowych. 
Nieprzepisowe parkowanie na miejscach zarezerwowanych dla 
inwalidów.   

Pierwszego 
stopnia 

Wszystkie wykroczenia niepodlegające kategoriom 4-2, np. 
nierespektowanie zasad parkowania, oszustwa przy wnoszeniu opłat 
parkingowych. 

 
 

Grzywny (z wyłączeniem kar za przekroczenie prędkości) 
 
Rodzaj 
wykroczenia 

Grzywna 
płacona na 
miejscu 
(w euro) 

Grzywna 
płacona 
przelewem 
(w euro)  

Grzywna 
nakładana 
przez sąd  
policyjny 
(w euro)  

Utrata prawa 
jazdy 

Pierwszego 
stopnia  

50  60  55 – 1375  _ 

Drugiego 
stopnia  

100  110  110 – 1375  fakultatywna 

Trzeciego 
stopnia 

150  160  165 – 2750  fakultatywna 

Czwartego 
stopnia 

 

300  –  220 – 2750  od 8 dni do 5 lat 
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Grzywny za przekroczenie prędkości 
 

Wykroczenie Skala przekroczenia prędkości
w km/h 

Wysokość grzywny (w euro) 

do 10 50  W terenie zabudowanym 
(dopuszczalna prędkość  

30 km/h 
okolice szkół, obszary 

zamieszkiwania lub 
zgromadzeń) 

powyżej 10  50  + 10  za każdy kilometr 

do 10 50 

od 10 do 30 50  + 5 za każdy kilometr 

Na innych drogach 
 
 

powyżej 40 Sąd policyjny, kara grzywny 55 
– 2750 €, utrata prawa jazdy od 
8 dni do 5 lat obowiązkowo, 
możliwe całkowite cofnięcie 
uprawnienia do prowadzenia 
pojazdów 

 

Inne wykroczenia  Wysokość 
grzywny 
(w euro) 

Brak potwierdzenia wykonania badań technicznych pojazdu 200 

Fałszywe badania kontroli technicznej pojazdu, odmowa okazania 
potwierdzenia badań technicznych 

400 

Różnica w sprawności hamulców pomiędzy poszczególnymi kołami, 
wynosząca 30%, usterki techniczne hamulców  

600 

Wady układu kierowniczego 300 

Brak któregokolwiek ze świateł stopu, tylnich, pozycyjnych, bocznych 
lub kierunkowych 

200 za każde 
uszkodzone 
światło, nie 

więcej niż 600 
Brak innych świateł  100, nie więcej 

niż 200 
Zamontowanie kół lub opon niezgodnych z wymogami technicznymi  300 

Jazda z uszkodzonym kołem lub ogumieniem 300 

Uszkodzenie zawieszenia  200 

Wyciek płynu chłodniczego, oleju lub paliwa 300 

Korozja układu zawieszenia 600 

Uszkodzenie prędkościomierza 1250 

Świadome zafałszowanie wskazań prędkościomierza 2500 

Niesprawność instalacji gazowej pojazdu (w pojazdach na gaz) 300 

Odmowa przeprowadzenia kontroli pojazdu 3000 

Maksymalna wysokość jednorazowego mandatu wynosi 3000 euro. 
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Przestępstwa drogowe (maksymalny wymiar kary) 

Przestępstwo Maksymalna 
grzywna  
(w euro) 
 

Punkty 
karne 

Kara 
pozbawienia 
wolności  
(w latach) 

Utrata prawa 
jazdy (w latach, 
wyrok bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania kary) 

Nieumyślne spowodowanie 
śmierci 

75 000 6 5  5 

Nieumyślne spowodowanie 
śmierci, istnienie okoliczności 
obciążającej 

100 000 6 7  10 

Nieumyślne spowodowanie 
śmierci, liczne okoliczności 
obciążające 

150 000 6 10  10 

Nieumyślne zranienie osób 
trzecich, osoba poszkodowana 
przebywa na zwolnieniu 
lekarskim ponad 3 miesiące  

45 000 6 3  5 

Nieumyślne zranienie osób 
trzecich, osoba poszkodowana 
przebywa na zwolnieniu 
lekarskim ponad 3 miesiące, 
istnienie okoliczności 
obciążającej 

75 000 6 5  10 

Nieumyślne zranienie osób 
trzecich, osoba poszkodowana 
przebywa na zwolnieniu 
lekarskim ponad 3 miesiące, 
kilka okoliczności 
obciążających 

100 000 6 7  10 

Nieumyślne zranienie osób 
trzecich, osoba poszkodowana 
przebywa na zwolnieniu 
lekarskim poniżej 3 miesięcy 

30 000 6 2 5 

Nieumyślne zranienie osób 
trzecich, osoba poszkodowana 
przebywa na zwolnieniu 
lekarskim poniżej 3 miesięcy, 
istnienie okoliczności 
obciążającej 

45 000 6 3 10 

Nieumyślne zranienie osób 
trzecich, osoba poszkodowana 
przebywa na zwolnieniu 
lekarskim poniżej 3 miesięcy, 
kilka okoliczności 
obciążających 

75 000  6 5  10 

Kierowanie pojazdem po 
spożyciu alkoholu lub w stanie 
upojenia, odmowa poddania 
się badaniu 

4 500 6 2 3 
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Kierowanie pojazdem po 
spożyciu alkoholu lub w stanie 
upojenia, odmowa poddania 
się badaniu (w przypadku 
ponownego popełnienia 
przestępstwa) 

9 000 6 4 3 

Kierowanie pojazdem po 
zażyciu środków 
odurzających, odmowa 
poddania się badaniu na 
wykrycie środków 
odurzających 

4 500 6 2 3 

Kierowanie pojazdem po 
zażyciu środków odurzających 
i spożyciu alkoholu 

9 000 6 3 3 

Kierowanie pojazdem przez 
osobę nieposiadającą prawa 
jazdy 

15 000 – 1 – 

Kierowanie pojazdem pomimo 
zatrzymania prawa jazdy lub 
zakazu prowadzenia 

4 500 – 2 3 

Kierowanie pojazdem pomimo 
odebrania prawa jazdy 

4 500 – 2 3 

Odmowa zwrotu nieważnego 
prawa jazdy 

4 500 – 2 3 

Nieuprawnione zdjęcie 
blokady pojazdu 

3 750 6 3 3 

Ucieczka z miejsca wypadku 30 000 6 2 5 
Odmowa podporządkowania 
się nakazowi funkcjonariusza 

3 750 6 3 3 

Odmowa podporządkowania 
się nakazowi funkcjonariusza, 
stwarzająca zagrożenie 
bezpieczeństwa osoby trzeciej 

75 000 6 5 3 

Przekroczenie prędkości o 
ponad 50 km/h (w przypadku 
ponownego popełnienia 
przestępstwa) 

3 750 6 3 3 

W przypadku popełnienia każdego z powyższych przestępstw możliwe jest orzeczenie 

przepadku pojazdu.  

Średnia płaca w Belgii w grudniu 2010 r. wynosiła 3004 euro brutto. 
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Francja 
Zawartość alkoholu we krwi/w wydychanym powietrzu - wykroczenie 

Rodzaj wykroczenia Grzywna 
(w euro) 

Punkty 
karne 

Zatrzymanie / 
utrata prawa 
jazdy 

Unierucho-
mienie/ 
konfiskata 
pojazdu 

Kara 
pozbawienia 
wolności 
(w latach) 

Kierowanie pojazdem 
po spożyciu alkoholu, 
przy zawartości 
alkoholu we krwi 
równej lub większej 
od 0,5-0,8 g/l krwi 
(0,25-0,4 mg/l 
w wydychanym 
powietrzu)1 

133 6 Zatrzymanie 
na 3 lata 

Unierucho-
mienie 

– 

Zawartość alkoholu we krwi / w wydychanym powietrzu – przestępstwo 

Kierowanie pojazdem 
po spożyciu alkoholu 
przy zawartości 
alkoholu we krwi  
równej lub wyższej od 
0,8 g/l krwi lub w 
stanie widocznego 
upojenia alkoholowego 

4 500 6 Zatrzymanie 
na 3 lata (wyrok bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania kary i bez 
możliwości ubiegania 
się o wydanie tzw. 
permis blanc) 

Unierucho
- mienie 

– 

Ponowne popełnienie 
przestępstwa: 
kierowanie pojazdem 
po spożyciu alkoholu 
przy zawartości 
alkoholu we krwi  
równej lub wyższej od 
0,8 g/l krwi lub w 
stanie widocznego 
upojenia alkoholowego 

9 000 6 Zatrzymanie 
na 3 lata (wyrok bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania kary i bez 
możliwości ubiegania 
się o wydanie tzw. 
permis blanc)2 

Unierucho
- 
mienie / 
konfiskata 

4 

Odmowa poddania się 
badaniu na zawartość 
alkoholu we krwi 

4 500 6 Zatrzymanie 
na 3 lata (wyrok bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania kary i bez 
możliwości ubiegania 
się o  
wydanie tzw.  
permis blanc) 

Unierucho
-mienie 
pojazdu 

2 

                                                 
1 Przeliczanie mg/l na promile: aktualnie policja w Polsce dysponuje alkomatami, które wyświetlają wynik w mg/l 

(miligramach na litr). Jednostka ta różni się od popularnych promili. Przelicznik mg/l na promile: 1 mg/l = 2,1 ‰ 
(promila). Przelicznik jest różny dla różnych krajów, np. we Włoszech wynosi 2,1, a  w Austrii – 2,0. 

2 Permis blanc – w przypadku sądowego, tymczasowego zatrzymania prawa jazdy istnieje możliwość przyznania przez sąd, 
pod pewnymi warunkami, prawa do kierowania pojazdem w związku z działalnością zawodową, zaleceniami medycznymi 
lub sytuacją rodzinną. 
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Kierowanie pojazdem 
pod wpływem środków 
odurzających lub 
odmowa poddania się 
badaniu na wykrycie 
środków odurzających 

4 500 6 Zatrzymanie 
na 3 lata (wyrok bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania kary i bez 
możliwości ubiegania 
się o wydanie tzw. 
permis blanc) 

Unierucho
-mienie/ 
konfiskata 

2 

Przekroczenie prędkości - wykroczenia 

Przekroczenie 
prędkości o 
wartość mniejszą  niż 
20 km/h przy 
ograniczeniu 
prędkości poniżej  
50 km/h 
 

 

68 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

Przekroczenie 
prędkości o wartość  
mniejszą niż 20 km/h  
przy ograniczeniu 
prędkości  
niższym lub równym 
50 km/h 

135 1 – – – 

Przekroczenie 
prędkości o wartość 
równą lub wyższą od 
20 km/h a niższą od 
30 km/h 

135 2 – – – 

Przekroczenie 
prędkości o wartość 
równą lub wyższą od 
30 km/h a niższą od 
40 km/h 

135 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

– – 

Przekroczenie 
prędkości o wartość 
równą lub wyższą od 
40 km/h a niższą od 
50 km/h 

135 4 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Przekroczenie 
prędkości o wartość 
równą lub wyższą od 
50 km/h 

1500 6 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata (wyrok 
bez możliwości 
zawieszenia 
wykonania kary 
i bez 
możliwości 
ubiegania się o 
wydanie tzw. 
permis blanc) 

– – 
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Ruch drogowy i postój - wykroczenia 

Jazda po linii ciągłej 135 1 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Przyspieszanie 
pojazdem 
wyprzedzanym w 
celu uniemożliwienia 
wyprzedzenia go 

135 2 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Poruszanie się po 
lewej stronie na 
drodze 
dwukierunkowej 

135 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Niebezpieczne 
wyprzedzanie  

135 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Przekroczenie linii 
ciągłej 

135 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Niezachowanie 
bezpiecznej 
odległości pomiędzy 
pojazdami 

135 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Zmiana kierunku 
jazdy bez uprzedzenia 

35 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Poruszanie się po 
pasie awaryjnego 
zatrzymania 

35 3 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Nieudzielanie 
pierwszeństwa 

135 4 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Niezatrzymanie się na 
czerwonym świetle, 
nierespektowanie 
znaku STOP, 
nieustąpienie 
przejścia pieszym 

135 4 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

_ _ 

Inne przestępstwa i wykroczenia drogowe 

Wykroczenia 
Użycie podczas 
kierowania pojazdem 
telefonu 
komórkowego, 
trzymanego w ręce 

35 2 – – – 

Transport, posiadanie, 
użycie urządzeń 
przeznaczonych do 
wykrywania lub 
zakłócania kontroli 

1500 2 Zatrzymanie 
prawa jazdy na 
3 lata 

– – 
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Brak kasku u 
kierującego  
motocyklem 

135 3 – – – 

Kierowanie pojazdem 
bez użycia pasów 
bezpieczeństwa 

135 3 – – – 

Przestępstwa 

Kierowanie pojazdem 
pomimo  zatrzymania 
prawa jazdy lub jego 
odebrania na mocy 
decyzji 
administracyjnej lub 
wyroku sądowego 

4 500 6 Zatrzymanie/ 
unieważnienie 
prawa jazdy na 
3 lata (wyrok 
bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania 
kary i bez 
możliwości 
ubiegania się o 
tzw. permis 
blanc) 

 2 

Zranienie nieumyślne 
osób trzecich w 
konsekwencji czego 
przerwa w pracy tych 
osób wynosi powyżej 
3 miesięcy 

45 000 6 Zatrzymanie/ 
unieważnienie 
prawa jazdy na 
5 lat (wyrok 
bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania 
kary i bez 
możliwości 
ubiegania się o 
tzw. permis 
blanc) 

Unierucho-
mienie 

pojazdu/ 
konfiskata 

3 

Kierowanie pojazdem 
bez prawa jazdy 

15 000 – – Unierucho-
mienie 

pojazdu/ 
konfiskata 

1 

Brak ubezpieczenia 
pojazdu 

3750 – Zatrzymanie/ 
unieważnienie 
prawa jazdy na 
3 lata (wyrok 
bez 
możliwości 
zawieszenia 
wykonania 
kary i bez 
możliwości 
ubiegania się o 
tzw. permis 
blanc) 

Unierucho-
mienie 

pojazdu/ 
konfiskata 

– 
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Terminologia 

Zatrzymanie tymczasowe prawa jazdy (Suspension) 
Kierowca jest pozbawiony prawa jazdy na określony czas. Np. jeśli prawo jazdy jest 
zatrzymane na 3 miesiące, przez 3 miesiące kierowca nie ma prawa do prowadzenia pojazdu. 
Kierowca powinien zdać swoje prawo jazdy w prefekturze policji. 

Zawieszenie (Surcis) 
Kara w zawieszeniu, niezależnie od jej rodzaju jest karą, której nie wykonuje się i która może 
nie być nigdy wykonana, jeśli kierujący nie otrzyma innej kary. Kara zatrzymania prawa jazdy 
może być również orzeczona z zawieszeniem i nie zostanie wykonana, jeśli kierowca nie 
zostanie ponownie skazany w okresie 5 lat za wykroczenie pociągające za sobą sankcję 
zatrzymania prawa jazdy. 

Odebranie tymczasowe prawa jazdy (Rétention) (niezależnie od kategorii) przez władze 
porządkowe (policję lub żandarmerię) jest środkiem bezpieczeństwa polegającym na odebraniu 
prawa jazdy na maksymalnie 72 godziny w oczekiwaniu na ewentualną decyzję zatrzymania, 
np. na 3 miesiące lub dłużej w zależności od rodzaju przestępstwa (decyzja sądu). 

Unieważnienie prawa jazdy (Annulation du permis). Konsekwencją jest wymóg ponownego 
zdania egzaminu. Unieważnienie prawa jazdy jest orzekane przez Tribunal correctionnel (Sąd 
Poprawczy, właściwy do sądzenia występków i będący odpowiednikiem sądu wielkiej instancji, 
orzekającego w sprawach cywilnych) w przypadku ciężkich przestępstw drogowych. 
Unieważnienie następuje na czas ograniczony. Po zakończeniu obowiązywania kary kierowca 
musi przejść całą procedurę uzyskiwania prawa jazdy, jeśli chce w dalszym ciągu kierować 
pojazdami. 

Unieważnienie całkowite prawa jazdy (Annulation de pleine droit du permis) 
Unieważnienie z mocy prawa, jest unieważnieniem automatycznym, w przypadku ponownego 
popełnienia przestępstwa. 

Konfiskata pojazdu (Confiscation) 
Przez konfiskatę pojazdu należy rozumieć jego zajęcie i przeniesienie jego własności na skarb 
państwa. 

Unieruchomienie pojazdu (Immobilisation du véhicule) 
Obowiązek spoczywający na kierowcy lub właścicielu pojazdu - zatrzymania pojazdu w miejscu 
lub w pobliżu miejsca popełnienia wykroczenia/przestępstwa z zachowaniem wszelkich 
przepisów dotyczących postoju pojazdu. 

"Białe prawo jazdy" (Permis Blanc) - przypis 2. 

Grzywna ryczałtowa 
Tego rodzaju grzywnę stosuje się do wykroczeń 1, 2, 3 i 4 stopnia, karanych wyłącznie grzywną 
bez stosowania kar dodatkowych. Niezależnie od utraty lub nie punktów karnych nakładana 
jest grzywna ryczałtowa. 
 
 Wykroczenia 1, 2, 3 i 4 stopnia  

• Pierwszego stopnia: nierespektowanie przepisów dotyczących postoju pojazdu,  

• Drugiego stopnia: użycie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego 
podczas kierowania pojazdem (trzymanie telefonu komórkowego w ręce), poruszanie 
się po pasie awaryjnego zatrzymania, zmiana kierunku ruchu bez kierunkowskazu, 
niewniesienie opłaty drogowej na autostradzie, odmowa przedstawienia świadectwa 
ubezpieczenia pojazdu,  
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• Trzeciego stopnia: przekroczenie prędkości do 20 km/h przy maksymalnej 
obowiązującej prędkości 50 km/h, kierowanie pojazdem wyposażonym w odpowiedni 
układ hamulcowy,  

• Czwartego stopnia: kierowanie pojazdem bez pasów bezpieczeństwa, nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, nierespektowanie czerwonych świateł i znaku stop, 
przekroczenie lub jechanie po linii ciągłej, używanie pojazdu bez regularnych badań 
technicznych, kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu, kierowanie pojazdem "pod 
prąd", niezachowanie bezpiecznej odległości między dwoma pojazdami, 
przekroczenie prędkości do 50 km/h, niebezpieczne wyprzedzanie, poruszanie się 
nocą lub przy słabej widoczności bez świateł, używanie pojazdu bez dowodu 
rejestracyjnego.  

 

Średnie wynagrodzenie we Francji w 2009 r. wyniosło 2780 euro brutto.  
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Holandia 

Wykroczenia związane z 
ruchem drogowym, 
parkowaniem i inne 

Rodzaj kary Wysokość kary (w euro) 

Nieprawidłowe parkowanie Grzywna 45 

Wjazd na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle 

Grzywna 130 

Nieużywanie pasów 
bezpieczeństwa 

Grzywna 75 

Używanie telefonu 
komórkowego bez zestawu 
głośnomówiącego podczas 
kierowania pojazdem 

Grzywna 150 

Niezachowanie bezpiecznej 
odległości od pojazdu 
poprzedzającego 

Grzywna do 550,  
w zależności od prędkości 

Nieuzasadniona jazda lewym 
pasem 

Grzywna 90 

Parkowanie na miejscu dla 
niepełnosprawnych 

Grzywna 180 

Skręcanie bez włączonego 
kierunkowskazu 

Grzywna 70 

Niedokładne oczyszczenie 
szyby z pokrywy lodowej 

Grzywna 180 

 

 

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu 

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi – 0,5‰ (kierowców posiadających prawo jazdy 
krócej niż 5 lat i motorowerzystów w wieku do 24 lat obowiązuje ograniczenie – 0,2‰) 

Zawartość alkoholu we krwi Rodzaj kary  Wysokość kary (w euro) 

0,21 – 0,5‰ (dotyczy tylko 
młodych kierowców) 

Grzywna, 
zatrzymanie prawa jazdy 

na okres 6 miesięcy 

250 

 

0,51 – 0,8‰ Grzywna 250 

0,81 – 1‰ Grzywna 350 

1,1 – 1,5‰ Grzywna 450 

1,6 – 3‰ Grzywna 550 
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Kary za przekroczenie prędkości (w euro) 

Przekroczenie 
prędkości (w km/h) o: 

W terenie 
zabudowanym 

Poza terenem 
zabudowanym  

Na autostradzie 
 

5 24 21 20 

10 46 43 40 

15 75 72 67 

20 111 105 99 

25 154 145 136 

30 204 192 178 

35 Sprawa kierowana 
jest do sądu 

Sprawa kierowana 
jest do sądu 

226 

40 Sprawa kierowana 
jest do sądu 

Sprawa kierowana 
jest do sądu 

226 

Powyżej 40 Sprawa kierowana 
jest do sądu 

Sprawa kierowana 
jest do sądu 

Sprawa kierowana 
jest do sądu 

 

Średnia płaca w Holandii w roku 2010 wyniosła 2550 euro brutto. 
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Luksemburg  
 
Wykroczenie Przewidziane maksymalne kary: 

pozbawienia wolności lub grzywna 
w euro 

Import lub oferowanie do sprzedaży pojazdu 
drogowego, który nie odpowiada wymaganiom 
wspólnotowym w zakresie: sprawności systemu 
hamulcowego, hałasu, emisji spalin, wagi i 
rozmiarów, wyposażenia w pasy bezpieczeństwa, 
oświetlenia, mocy silnika i zużycia paliwa oraz 
każdego innego systemu, decydującego o 
bezpieczeństwie i ochronie środowiska    

Kara pozbawienia wolności  
od 8 dni do 1 roku, 
grzywna od 251 do 5000 € 
konfiskata samochodu, niezależnie 
od tego, czy jego użytkownik jest 
właścicielem, czy nie 

Odmowa oddania dokumentów funkcjonariuszowi 
upoważnionemu do ich odebrania 

251-5000 

Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa u kierowcy i 
wszystkich pasażerów samochodu osobowego 

49 

Brak odpowiednich świateł oświetleniowych 49-145 
Brak kasku u kierowcy pojazdu jednośladowego 49 
Rozmowa przez telefon komórkowy bez systemu 
głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu  

74,00 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla 
pieszych  

25-500 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 15 km/h w 
terenie zabudowanym, 20 km/h poza terenem 
zabudowanym i 25 km/h na autostradzie   

25-500 

Nieudzielenie pierwszeństwa pojazdom 
uprzywilejowanym 

25-500 

Nierespektowanie zakazów wyrażanych znakami 
poziomymi, znakami świetlnymi i zakazami 
pionowymi 

25-500 

Kierowanie pojazdami z uszkodzonymi kołami lub 
ogumieniem 

25-500 

Niepodporządkowanie się poleceniom upoważnionych 
funkcjonariuszy  

25-500 

Porzucenie pojazdu lub wraku pojazdu na drodze 
publicznej (pozostawienie go na okres ponad  
1 miesiąca) 

500-10 000 
oraz kara pozbawienia wolności  
od 8 dni do 3 lat 

 
Najważniejsze przestępstwa drogowe 

 
Przestępstwo Grzywna 

(w euro) 
Punkty 
karne 

Kara 
pozbawienia 

wolności 
Nieumyślne spowodowanie śmierci  500–25 000 6 3 mies. – 5 lat 
Spowodowanie wypadku, w którym 
poszkodowany jest ranny lub potłuczony  

500–12 500 4 8 dni – 3 lata 

Przekroczenie prędkości o ponad 50 % 
w stosunku do prędkości dozwolonej, nie 
mniej niż 20km/h, w przypadku 
ponownego popełnienia przestępstwa 

500–10 000 4 8 dni – 3 lata 
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Kierowanie pojazdem w stanie 
ograniczającym możliwość kierowania  

500–10 000 4 8 dni – 3 lata 

Kierowanie pojazdem w stanie upojenia 
bądź po przekroczeniu dawki  
1,2 g alkoholu na litr krwi lub 0,55 mg 
alkoholu na litr wydychanego powietrza. 
Te same kary otrzymuje pieszy pod 
wpływem alkoholu, który spowoduje 
wypadek. 
Identyczne kary dotyczą prowadzenia 
pojazdu pod wpływem środków 
odurzających  

500–10 000 4 8 dni – 3 lata 

Kierowanie pojazdem po przekroczeniu 
dawki 0,5 g alkoholu na litr krwi lub 0,25 
mg alkoholu na litr wydychanego 
powietrzu. Taka sama kara może być 
nałożona na pieszego będącego pod 
wpływem alkoholu, który spowoduje 
wypadek 

25 –500 – – 

Ucieczka z miejsca wypadku 500–10 000  8 dni – 3 lat 
 

Każdy funkcjonariusz policji, niezależnie od wysokości kary nałożonej na kierowcę, który 
popełnił wykroczenie lub przestępstwo, może zakazać mu dalszej jazdy, odbierając kluczyki 
pojazdu lub blokując pojazd w sposób mechaniczny.  

Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi od 8 dni do 1 roku w przypadku 
popełnienia wykroczenia drogowego, a w przypadku naruszenia zasad kodeksu drogowego 
kwalifikowanego jako przestępstwo na okres od 3 miesięcy do 15 lat. W przypadku 
ponownego popełnienia takiego przestępstwa zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi 
jest orzekany obligatoryjnie. Kodeks drogowy zawiera bardzo szczegółowe przepisy 
dotyczące okoliczności, w których ten zakaz jest orzekany i okresu, na jaki jest orzekany.   

 
Średnia płaca w Luksemburgu w roku 2009 wynosiła 3464 euro brutto.  
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Niemcy 

Przekroczenie prędkości 

Kary za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym (obowiązują również dla stref 
o ograniczeniu prędkości do 30 km/h): 
Przekroczenie 
dopuszczalnej 
prędkości (w km/h) o: 

Grzywna  
(w euro) 

Punkty karne Zakaz kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

do 10 15 – – 

10-15 25 – – 

16-20 35 – – 

21-25 80 1 – 

26-30 100 3 – 

31-40 160 3 1 

41-50 200 4 1 

51-60 280 4 2 

61-70 480 4 3 

ponad 70 680 4 3 

 

Kary za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym (drogi krajowe, autostrady, 
teren budowy): 
 
Przekroczenie 
dopuszczalnej 
prędkości (w km/h) o: 

Grzywna  
(w euro) 

Punkty karne Zakaz kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

do 10 10 –  – 

10-15 20 – – 

16-20 30 – – 

21-25 70 1 – 

26-30 80 3 – 

31-40 120 3 – 

41-50 160 3 1 

51-60 240 4 1 

61-70 440 4 2 

ponad 70 600 4 3 
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Zakaz kierowania pojazdami jest również nakładany na kierowcę, który w ciągu pół roku 

zostanie dwukrotnie zatrzymany za przekroczenie prędkości o ponad 25 km/h. Tolerancja 

mierzonej prędkości wynosi 3 km/h przy prędkości mniejszej niż 100 km/h; powyżej tej 

wartości – 3% (np. dla prędkości 150 km/h jest to 4,5 km/h). Z reguły prędkościomierz w 

samochodzie pokazuje wartość prędkości minimalnie wyższą niż rzeczywista.  

Odstęp między pojazdami 

Za niezachowanie przepisowej odległości od poprzedzającego pojazdu przy prędkości do 

80 km/h nakładana jest grzywna w wysokości 25 euro; za stworzenie sytuacji niebezpiecznej 

– 30 euro; w przypadku powstania szkody wynikłej z niezachowania przepisowej odległości – 

35 euro. 

Przy prędkości powyżej 80 km/h kara zależy od prędkości, z którą poruszają się samochody, 

oraz odległości między nimi. Przykładowo, dla pojazdów jadących z prędkością 100 km/h 

minimalna odległość wynosi 25 m (przy jej obliczaniu stosuje się wzór „5/10 połowy 

wskazania prędkościomierza”). Gdy pojazd zbliży się do poprzedzającego go pojazdu na 

odległość mniejszą niż wynika to z zastosowania tej formuły, nakładana jest na jego kierowcę 

grzywna w wysokości (w zależności od rzeczywistej odległości między pojazdami) od 75 do 

320 euro, od 1 do 4 punktów karnych i od 1 do 3 miesięcy zakazu kierowania pojazdami.  

W przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 130 km/h i większą (minimalna 

bezpieczna odległość obliczona wg powyższej formuły wynosi 32,5 m), kary wynoszą od 100 

do 400 euro, od 2 do 4 punktów karnych i od 1 do 3 miesięcy zakazu kierowania pojazdami.  

Wyprzedzanie 

Wykroczenie Grzywna 
(w euro) 

Punkty karne Zakaz kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

Wyprzedzanie na odcinku 
drogi, na którym 
obowiązuje znak „zakaz 
wyprzedzania” 

70 1 – 

Wyprzedzanie z prędkością 
niewiele większą od tej, z 
którą jedzie pojazd 
wyprzedzany 

80 1 – 

Niezachowanie przy 
wyprzedzaniu 
dostatecznego odstępu 
bocznego w stosunku do 
innego uczestnika ruchu;  
– w przypadku wystąpienia 
szkody materialnej 

30 

 

 
 

35 

– 

 

 

_ 

– 

 

 

_ 
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Zwlekanie z powrotem na 
prawy pas ruchu po 
zakończeniu manewru 
wyprzedzania  

10 – – 

Zajechanie drogi pojazdowi 
wyprzedzonemu 

20 – – 

Niezgodne z przepisami 
wyprzedzanie z lewej 
strony, gdy kierowca 
wyprzedzanego pojazdu 
sygnalizuje zamiar skrętu w 
lewo;  

– w przypadku wystąpienia 
szkody materialnej 

25 
 
 
 
 
 

30 
 

– 

 

 

 

_ 

– 

 

 

 

_ 

Niezgodne z przepisami 
użycie kierunkowskazu 

10 – – 

Wyprzedzanie prawą stroną 
poza obszarem 
zabudowanym  

100 3 – 

Rozpoczęcie manewru 
wyprzedzania, stwarzające 
sytuację zagrożenia 
bezpieczeństwa jadących z 
naprzeciwka  

– gdy ma to miejsce w 
obszarze obowiązywania 
znaku „zakaz 
wyprzedzania”, na 
podwójnej linii ciągłej lub 
kierujący pojazdem nie 
przestrzega znaków 
poziomych  

– gdy została stworzona 
przy tym sytuacja 
niebezpieczna  

 – gdy powstały szkody 
materialne  

100  
 
 
 

150 

 

 

 

 

200 

 

240 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

1 

 

1 
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Zatrzymywanie i parkowanie 

Parkowanie oznacza opuszczenie pojazdu lub zatrzymanie go oraz postój przez czas dłuższy 
niż 3 minuty. 
Wykroczenie Grzywna 

(w euro) 
Punkty 
karne 

Niedopuszczalne zatrzymanie, np.  
  na przejściu dla pieszych i do 5 m przed przejściem,  
  na przejeździe kolejowym,  
  na postoju taksówek,  
  na obszarze objętym znakiem „zakaz zatrzymywania” lub  
  na obszarze o ograniczonym zakazie zatrzymywania 
– gdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd przeszkadza innym 
uczestnikom ruchu drogowego 

10 

 

 

 

15 

– 

 

 

 

– 

Zatrzymanie „w drugim rzędzie”  
– gdy zaparkowany w ten sposób pojazd stanowi przeszkodę dla 
innych uczestników ruchu drogowego 

15 
20 

– 
– 

Parkowanie na chodniku lub ścieżce rowerowej,  
  na ciasnych uliczkach ze słabą widocznością,  
  na ostrym zakręcie,  
  na przejściu dla pieszych, do 5 m przed przejściem,  
  na przejeździe kolejowym,   
  do 10 m przed sygnalizatorem świetlnym,  
  na obszarze zakazu parkowania i ograniczonego zakazu 
parkowania  
– gdy zaparkowany w ten sposób pojazd stanowi przeszkodę dla 
innych uczestników ruchu drogowego  
– gdy trwa to dłużej niż 1 godzinę 
– gdy trwa to dłużej niż 1 godzinę i zaparkowany pojazd 
przeszkadza innym uczestnikom ruchu drogowego 

15 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 
35 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
– 
– 

Utrudnienie (poprzez złe parkowanie) akcji ratunkowej pojazdom 
pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej  

40 1 

Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych 

35 – 

Parkowanie przyczepy bez pojazdu ciągnącego ją przez czas 
dłuższy niż 2 tygodnie 

20 – 

Parkowanie „w drugim rzędzie”  
– jeżeli pojazd przeszkadza innym uczestnikom ruchu drogowego  
– jeśli trwa to dłużej niż 15 minut  
– jeżeli pojazd przeszkadza innym uczestnikom ruchu drogowego 

20 
25 

30 
35 

– 
– 

– 
– 

Nieustąpienie pierwszeństwa uprawnionemu przy parkowaniu 10 – 

Zatrzymanie lub parkowanie  w sposób utrudniający parkowanie 
innym pojazdom 

10 – 

Parkowanie w strefie płatnego parkowania po upływie opłaconego 
czasu lub bez przepisowego wydruku: 
  do 30 minut 
  do 1 godziny 
  do 2 godzin 
  do 3 godzin 
  ponad 3 godziny 

 

5 
10 
15 
20 
30 

 
 
– 
– 
– 
– 
– 
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Sygnalizacja świetlna, skręcanie na zielonej strzałce 

Wykroczenie Grzywna 
(w euro) 

Punkty 
karne 

Zakaz 
kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

Wjazd na skrzyżowanie przy 
pomarańczowym lub czerwonym świetle* 
(poza przypadkiem skrętu w prawo na 
skrzyżowaniu z zieloną strzałką)  
– stworzenie sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa innych uczestników ruchu  
– spowodowanie strat materialnych 

90 
 
 
 

200 
 

240 

3 
 
 
 
4 
 
4 

– 
 
 
 
1 
 
1 

Wjazd na skrzyżowanie, przy zapalonym 
czerwonym świetle palącym się dłużej niż 
1 sekundę   
– stworzenie sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa innych uczestników ruchu  
– spowodowanie strat materialnych 

200 

320 

360 

4 

4 

4 

1 

1 

1 
Niezatrzymanie się przy skręcie w prawo na 
skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną 
wyposażoną w zieloną strzałkę 

70 3 – 

Spowodowanie sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa uczestników ruchu 
mających zielone światło (nie dotyczy 
rowerzystów poruszających się po 
ścieżkach dla nich przeznaczonych)  

60 3 – 

Stworzenie utrudnień dla mających zielone 
światło pieszych lub rowerzystów 
poruszającym się po ścieżkach dla nich 
przeznaczonych 

– stworzenie sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa tych uczestników ruchu 

60 

 

75 

3 

 

3 

– 
 
 
 

– 

* oznacza wjazd w ciągu 1 sekundy od chwili zapalenia się czerwonego światła 

 

Badania techniczne, skład gazów z rury wydechowej 

 Wykroczenie Grzywna 
(w euro) 

Punkty karne 

Brak ważnego zaświadczenia o przeprowadzeniu badań 
technicznych – przy przekroczeniu terminu  
  od 2 do 4 miesięcy 
  od 4 do 8 miesięcy 
  ponad 8 miesięcy 

 
 

15 
25 
40 

 
 

– 
– 
2 

Przekroczenie terminu badania składu gazów z rury 
wydechowej: 
  od 2 do 8 miesięcy 
  ponad 8 miesięcy  

 
 

15 
40 

 
 

– 
1 

Niewykonanie przeglądu technicznego pojazdu w 
oznaczonym czasie w celu usunięcia usterek 

15 – 
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Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu 

Przy zawartości alkoholu we krwi: Grzywna  
(w euro) 

Punkty 
karne 

Zakaz 
kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

Od 0,3 do 0,5 ‰ – niekarane, jeśli nie ma 
oznak niezdolności do kierowania pojazdem 
i nie doszło do wypadku  
Jeśli są oznaki niezdolności do kierowania 
pojazdem lub kierowca prowadzący pojazd 
po spożyciu alkoholu brał udział 
w wypadku  

– 

 

uznaniowo 

– 
 
 

7 

– 

odebranie prawa 
jazdy, kara 

pozbawienia 
wolności 

Od 0,5 do 1,1 ‰ 
po raz drugi 
po raz kolejny 

500 
1000 
1500 

4 
4 
4 

1 
3 
3 

Powyżej 1,1 ‰ 

 

grzywna lub 
pozbawienie 

wolności 

7 od 6 miesięcy 
do 5 lat 

W stosunku do kierowców, którzy po raz pierwszy zostali zatrzymani za jazdę pod wpływem 

alkoholu, stosuje się, oprócz zakazu kierowania pojazdami na czas od 6 do 12 miesięcy, karę 

pieniężną w wysokości od 1 do 2 wynagrodzeń miesięcznych netto. Kierowców w wieku do 

21 lat i starszych w tzw. okresie próbnym obowiązuje całkowita trzeźwość. Złamanie tej 

zasady karane jest grzywną 250 euro, 2 punktami karnymi i przedłużeniem okresu próbnego 

ze skierowaniem na dodatkowe zajęcia.  

Rowerzysta, u którego zostanie stwierdzona obecność alkoholu we krwi w ilości 

przekraczającej 1,6 ‰, jest kierowany na tzw. badanie medyczno-psychologiczne (niem. 

Medizinisch-Psychologische Untersuchung, MPU), polegające na badaniach lekarskich 

i rozmowie z psychologiem. Negatywne wyniki badania powodują odebranie prawa jazdy na 

samochód, jeśli takie posiada.  

Kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających (zaliczane są do nich: 
konopie indyjskie, heroina, kokaina, morfina, amfetamina i extasy)3 

Kierowanie pojazdem pod wpływem 
środków odurzających 

Grzywna 
(w euro) 

Punkty 
karne 

Zakaz 
kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

Po raz pierwszy 500 4 1 

Po raz drugi 1000 4 3 

Kolejne takie przypadki 1500 4 3 

                                                 
3 Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków jest kierowana na badanie na obecność środków odurzających w 

organizmie lub na badanie medyczno-psychologiczne (MPU). Spożycie przez osobę kierującą pojazdem tzw. twardych 
narkotyków (również poza udziałem w ruchu drogowym) skutkuje odebraniem prawa jazdy. Stwierdzenie u osoby 
kierującej pojazdem wysokiego poziomu substancji THC-COOH, będącej produktem rozpadu marihuany, sugeruje stałe 
zażywanie tego środka odurzającego i może skutkować odebraniem prawa jazdy.  
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Podniesienie podstawowej stawki grzywny 

Jeśli zachowanie kierowcy stworzy sytuację zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników 

ruchu drogowego lub powstaną szkody materialne, stawkę podstawową grzywny podnosi się 

o kwotę od 40 do 225 euro. 

 

Inne wykroczenia 

Wykroczenie Grzywna 
(w euro) 

Punkty 
karne 

Zakaz 
kierowania 
pojazdami  
(w miesiącach) 

Udział w nielegalnym wyścigu na drodze  
– organizator takiego wyścigu  

400 
500 

4 
– 

1 
– 

Kierowanie pojazdem nieposiadającym 
przepisowych tablic rejestracyjnych 

40 1 – 

Trzymanie w ręku telefonu komórkowego 
przez osobę kierującą pojazdem przy 
pracującym silniku (nawet w pojeździe 
stojącym) 

40 1 – 

Trzymanie w ręku telefonu komórkowego 
podczas jazdy na rowerze 

25 – – 

Jazda na oponach o zbyt płytkim bieżniku  50-75 3 – 
Jazda na oponach letnich w zimowych 
warunkach pogodowych 

– gdy stwarza to utrudnienia innym 
uczestnikom ruchu drogowego 

40 

80 

1 
 

1 

– 
 
– 

Kierowanie pojazdem, którego tablica 
rejestracyjna jest przykryta szkłem, folią itp.

50 1 – 

Włączenie światła przeciwmgielnego 
zamiast światła mijania mimo dobrej 
widoczności 

10 – – 

Kierowanie pojazdem przewożącym 
pasażerów niekorzystajacych, pomimo 
takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa

30 – – 

Przewożenie dziecka bez żadnego 
zabezpieczenia  
– jedno dziecko 
– większa ilość dzieci  

 
 

40 
50 

 
 
1 
1 

 
 
– 
– 

Przewożenie dziecka bez zapewnienia 
zgodnego z przepisami zabezpieczenia dla 
niego  
– jedno dziecko 
– większa ilość dzieci 

 
 
 

30 
35 

 

 

– 
– 

 
 
 
– 
– 

Niedopełnienie przez uczestnika wypadku 
drogowego obowiązku zabezpieczenia 
miejsca wypadku lub, przy nieznacznych 
szkodach, nieusunięcie pojazdu na pobocze  
– w przypadku szkód materialnych 

30 
 
 
 

35 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 
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Usuwanie śladów wypadku, przed 
sporządzeniem protokołu przez policję 

30 – – 

Nieposiadanie lub nieprzedstawienie na 
żądanie dokumentów związanych z 
kierowaniem pojazdem 

10 – – 

Używanie pojazdu z uszkodzonym 
tłumikiem 

20 – – 

Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, 
przez co zostało zagrożone bezpieczeństwo 
innego uczestnika ruchu drogowego, 
posiadającego pierwszeństwo przejazdu  

50 3 – 

Nieprzestrzeganie nakazu jazdy prawą 
stroną drogi 

80 1 – 

Jazda bez włączonych świateł mijania poza 
obszarem zabudowanym w dzień w 
warunkach słabej widoczności (mgła, opady 
śniegu lub deszczu) 

40 3 – 

Jazda wstecz lub pod prąd po autostradzie 
lub drodze szybkiego ruchu, również na 
wjeździe lub zjeździe z tych dróg  
– to samo wykroczenie na pasie awaryjnym  
– to samo wykroczenie na prawym pasie w 
okolicach wjazdu i zjazdu 

75 
 
 

130 
200 

4 
 
 
4 
4 

– 
 
 
1 
– 

Parkowanie na autostradzie lub drodze 
szybkiego ruchu 

70 2 – 

Korzystanie z pasa awaryjnego w celu 
szybszej jazdy 

75 2 – 

Nieprzestrzeganie nakazu zatrzymania się 
(znak lub polecenie policjanta) 

50 3 – 

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji 
rejestrującej czas pracy kierowcy i 
nieudostępnienie jej do kontroli lub 
nieprzestrzeganie przepisowego czasu 
odpoczynku (dotyczy kierowców 
ciężarówek) 

50 1 – 

Jazda w tunelu bez włączonych świateł 
mijania 

10 – – 

Zawracanie w tunelu 40 1 – 

Nieuprawnione zatrzymanie w zatoce 
awaryjnej 
Parkowanie w zatoce awaryjnej 

20 
 

25 

– 
 
– 

– 
 
– 

Niezatrzymanie się przy szlabanie 150 – 1 
Objechanie opuszczonego szlabanu 700 – 3 
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Punkty karne za przestępstwa w ruchu drogowym 
(inne kary za tego typu przestępstwa nakładane są przez sąd) 

Przestępstwo Punkty 
karne 

Niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku* 7 

Stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez kierowanie 
pojazdem w stanie niepełnej sprawności psychofizycznej na skutek spożycia 
alkoholu lub środków odurzających, niesprawności psychicznej lub fizycznej 

7 

Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym na skutek złamania przepisów 
ruchu drogowego i nieuwzględnienia jego skutków:  
  – nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego zachowania się 

przy wyprzedzaniu,  
  – nieprawidłowego zachowania się na przejściu dla pieszych,  
  – zbyt szybkiej jazdy w miejscach o słabej widoczności,  
  – nieprzestrzegania nakazu jazdy prawą stroną drogi;  
  – zawracania, jazdy pod prąd lub próby zawracania, jazdy do tyłu lub jazdy 

pod prąd na autostradach lub drogach szybkiego ruchu;  
  – braku sygnalizacji ostrzegającej o pojeździe stojącym na pasie ruchu 

7 

Kierowanie, nakazanie kierowania lub dopuszczenie do kierowania pojazdem 
przez kierowcę, któremu zatrzymano lub odebrano prawo jazdy 

6 

Nadużycia związane z tablicami rejestracyjnymi, używanie lub zezwolenie na 
używanie pojazdów lub przyczep nieposiadających ważnego ubezpieczenia 
komunikacyjnego 

6 

Nieuprawnione używanie pojazdu 5 
Niebezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, nieudzielanie pomocy i inne 
czyny karalne, w tym spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała 

5 

* Nie dotyczy to drobnych kolizji poza dużym ruchem na drodze, gdy nie ucierpiała żadna 
osoba, a szkody materialne są niewielkie. Sprawca powinien w takiej sytuacji zgłosić się 
w ciągu 24 godzin na posterunek policji. 

Średnia płaca w Niemczech w 2010 r. wyniosła ok. 2500 euro brutto (ok. 1700 euro netto).  
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Norwegia 

Wykroczenia związane z 
ruchem drogowym,  

postojem i inne 

Rodzaj kary Wysokość kary (w NOK) 

1 NOK= 0,13 euro 

Kierowanie pojazdem 
niezarejestrowanym w 
Norwegii przez okres 
powyżej 3 miesięcy4 

Zarekwirowanie i 
odholowanie pojazdu na 
parking celny; 
nakaz płatności cła, 
należnych podatków oraz 
grzywny 

Zależna od służb 
nakładających karę 

Nieprawidłowe parkowanie Grzywna 750 
Nieużywanie pasów 
bezpieczeństwa  

Grzywna 750 

Nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu  

Grzywna 5200 

Jazda na zużytych oponach  
(głębokość bieżnika poniżej 
1,6 mm) 

Grzywna 1250 

Nieprawidłowe 
wyprzedzanie 

Grzywna 5200 

Złamanie zakazu wjazdu Grzywna 3200 
Jazda bez włączonych 
świateł  

Grzywna 2000 

Wjazd na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle  

Grzywna 5300 

Kierowanie pojazdem pod 
wpływem alkoholu 
(dopuszczalna zawartość 
alkoholu we krwi 0,2‰)  
 

Grzywna, kara więzienia, 
zatrzymanie prawa jazdy 

5000-10000; 
Kara pozbawienia wolności, 
wysokość kary orzeka sąd; 
Zatrzymanie prawa jazdy na 
okres 12 miesięcy 

Wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości 
Dopuszczalna prędkość 

(w km/h) 
Prędkość (w km/h)   

przekroczona o:  
Rodzaj i wysokość kary 

W NOK 
60 lub mniej 5  600 
60 lub mniej 10  1600 
60 lub mniej 15  2900 
60 lub mniej 20  4200 
60 lub mniej 25  6500 
60 lub mniej powyżej 25  Utrata prawa jazdy 
70 lub więcej 5  600 
70 lub więcej 10  1600 
70 lub więcej 15  2600 
70 lub więcej 20  3600 

                                                 
4 Przepisy norweskie zezwalają na korzystanie z pojazdu zarejestrowanego w innym kraju przez okres 3 miesięcy lub do 

roku, jeśli właściciel ma pozwolenie na pracę w Norwegii. Po upływie tego okresu trzeba wnieść opłaty celne za 
sprowadzenie samochodu z zagranicy, opłacić podatek VAT i akcyzę, a następnie zarejestrować pojazd. Wyjątkiem są 
osoby, które prowadzą działalność gospodarczą  i mają dwa gospodarstwa domowe (jedno w Norwegii, drugie w innym 
kraju; minimum raz na cztery tygodnie osoby te muszą wyjechać z Norwegii) – osoby takie mają prawo do jazdy pojazdem 
niezarejestrowanym w Norwegii dłużej niż rok.  
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70 lub więcej 25  4900 
70 lub więcej 30  6500 
70 lub więcej 35  7800 
70 lub więcej powyżej 35  Utrata prawa jazdy; 

Przekazanie sprawy do sądu, 
który może orzec 
18-dniowy areszt 

90 lub więcej 5  600 
90 lub więcej 10  1600 
90 lub więcej 15  2600 
90 lub więcej 20  3600 
90 lub więcej 25  4900 
90 lub więcej 30  6500 
90 lub więcej 35  7800 

Przekazanie sprawy do sądu, 
który może orzec 
zatrzymanie prawa jazdy lub 
18-dniowy areszt 

90 lub więcej 40  9000 
Przekazanie sprawy do sądu, 
który może orzec 
zatrzymanie prawa jazdy lub 
18-dniowy areszt 

90 lub więcej powyżej 40  Utrata prawa jazdy; 
Przekazanie sprawy do sądu, 
który może orzec 18-dniowy 
areszt 

 

Średnia płaca w Norwegii w 2010 r. wynosiła 27.000 NOK brutto. 
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Słowacja 

Wykroczenia w ruchu 
drogowym 

Rodzaj kary Wysokość 
grzywny 
(w euro) 

Zakaz  
prowadzenia 

pojazdów 
(w latach) 

Ucieczka z miejsca 
wypadku 

Grzywna lub zakaz 
prowadzenia pojazdów 

332-1328 1-5 

Wjazd na skrzyżowanie 
na czerwonym świetle 

Zakaz prowadzenia 
pojazdów 

– 2 

Ignorowanie poleceń 
policji 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

67-332 2 

Kierowanie pojazdem 
bez tablic 
rejestracyjnych 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

67-332 2 

Niezgodne z 
przeznaczeniem 
używanie tablic 
rejestracyjnych 

Grzywna 17000 – 

Kierowanie pojazdem 
bez dowodu 
rejestracyjnego 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

67-332 2 

Brak reakcji na sygnał 
pojazdu 
uprzywilejowanego 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

67-332 2 

Nieprzestrzeganie 
znaków wskazujących na 
zbliżanie się do 
przejazdu kolejowego  

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

67-332 2 

Brak reakcji na znak 
STOP 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

67-332 2 

Nadmierne obciążenie 
(przeładowanie) pojazdu  

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

166-830 3 

Nieprawidłowe 
parkowanie 

Grzywna 133 – 

Parkowanie na miejscach 
przeznaczonych dla 
inwalidów 

Grzywna 133 – 

Nieprawidłowe 
używanie świateł 
mijania/dziennych  

Grzywna 133 – 

Używanie telefonu 
komórkowego bez 
urządzenia 
głośnomówiącego 
podczas kierowania 
pojazdem  

Grzywna 133 – 
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Używanie urządzeń 
antyradarowych 

Grzywna 133 – 

Nieuprawnione 
wyposażenie samochodu 
w sygnał dźwiękowy lub 
świetlny przewidziany 
dla pojazdu 
uprzywilejowanego 

Grzywna 3500 – 

Ponowne naruszenie 
obowiązków w ciągu 
1 roku od 
uprawomocnienia się 
postanowienia o 
ukaraniu 

Grzywna 7000 – 

Nieusunięcie przeszkody 
w ruchu drogowym  

Grzywna 3500 – 

Odmowa poddania się 
badaniu alkomatem  

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów  

300-1300 1-5 

Kierowanie pojazdem 
bez stosownych 
uprawnień  

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

300-1300 1-5 

Spowodowanie wypadku 
drogowego 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

150-800 3 

Przekroczenie linii 
ciągłej 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

60-300 do 2 

Brak włączonych świateł Grzywna 100 – 
Kierowanie pojazdem 
pod wpływem alkoholu 
(dopuszczalna zawartość 
alkoholu we krwi – 
0,00 ‰) 

Kara 1 roku więzienia i 
zakaz prowadzenia 
pojazdów 

 10; 
w przypadku 
spowodowania 
wypadku ze 
skutkiem 
śmiertelnym – 
dożywotnio 

Utarczki słowne 
z policjantem  

Grzywna 30 – 

Brak możliwości 
zapłacenia mandatu  

Zatrzymanie prawa jazdy Grzywna – 
odpracowanie 
grzywny w 
formie robót 
publicznych 

– 

Kierowanie pojazdem 
pod wpływem środków 
uzależniających 
(narkotyki, leki) 

Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

200-1000 do 5 

Przekroczenie prędkości Grzywna i zakaz 
prowadzenia pojazdów 

166-830 3 

Średnia płaca na Słowacji wyniosła w 2010 r. 784 euro brutto.
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Szwecja 

Wykroczenia związane z 
ruchem drogowym i 

postojem 

Rodzaj kary Wysokość kary (w SEK) 

1 SEK= 0,11euro 

Wjazd na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle 

Grzywna 1200 

Zawracanie na autostradzie Grzywna 1000 

Nieużywanie pasów 
bezpieczeństwa 

Grzywna 600 

Nieużywanie kasków 
ochronnych przez osoby 
poruszające się na pojazdach 
jednośladowych 

Grzywna 600 

Nierespektowanie znaków 
drogowych 

Grzywna 600 

Kierowanie pojazdem bez 
włączonych świateł mijania 

Grzywna 400 (w dzień), 
800 (w nocy) 

Jazda na oponach o zbyt 
płytkim bieżniku 

Grzywna 800 

Nieprawidłowe parkowanie 
w mieście 

Grzywna od 400 do 1000 (+ zwrot kosztu 
odholowania pojazdu 800-1400) 

Nieprawidłowe parkowanie 
w terenie niezabudowanym 

Grzywna od 200 do 800 

Kierujący pojazdem nie ma 
przy sobie prawa jazdy  

Grzywna 300 

Brak opon zimowych w 
nakazanym terminie 

Grzywna 800 

Brak opłaty parkingowej Grzywna 500 

Kierowanie pojazdem pod 
wpływem alkoholu 
(dopuszczalna zawartość 
alkoholu we krwi: 0,2‰)  

Grzywna lub zatrzymanie 
prawa jazdy, a także 

areszt 

400-1200 

W przypadku nałożenia na 
kierującego pojazdem kilku 
grzywien przekraczających 
łącznie 2500 SEK 

Sprawa kierowana jest do 
sądu 

Kara zależna od orzeczenia sądu 

Nieopłacenie podatku 
drogowego „Fordonskatt” 

Zabranie tablic 
rejestracyjnych 

 

 
 

 
 
 
 



 34

Wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości 

Dopuszczalna prędkość 
(w km/h) 

przekroczona o: 
(w km/h) 

Rodzaj kary Wysokość kary 
(w SEK) 

30 lub 50 1 – 10 Grzywna 1700 

30 lub 50 11 – 15 Grzywna 2000 

30 lub 50 31 – 41 Grzywna 3300 

30 lub 50 powyżej 41 Sprawa kierowana 
jest do sądu 

 

70, 90, 110 lub 120 1 – 10 Grzywna 1300 

70, 90, 110 lub 120 11 – 15 Grzywna 1800 

70, 90, 110 lub 120 36 – 50 Grzywna 3300 

70, 90, 110 lub 120 powyżej 50 Sprawa kierowana 
jest do sądu 

 

 

Średnia płaca w Szwecji w 2010 r. wyniosła 2500 euro brutto.



Wielka Brytania 
W tabeli przedstawiono maksymalne kary za wykroczenia i przestępstwa drogowe 

Przestępstwo / wykroczenie Kara 
pozbawienia 
wolności 
(w latach/ 
miesiącach) 

Grzywna  
(w funtach – 
GBP) 
1 GBP=1,15 
euro 

Zakaz 
kierowania 
pojazdami 

Punkty 
karne 

Spowodowanie śmierci* 
w wyniku niebezpiecznego 
kierowania pojazdem 

14 nieograni- 
czona 

Obowiązkowy - 
przez minimum 2 
lata. Obowiązkowy 
ponowny test. 

 

3-11** 

Niebezpieczne kierowanie 
pojazdem* 

2 nieograni- 
czona 

Obowiązkowy 
ponowny test 

3-11** 

Spowodowanie śmierci 
w wyniku niebezpiecznego 
kierowania pojazdem pod 
wpływem alkoholu lub 
narkotyków 

14 nieograni-
czona 

Obowiązkowy – 
przez minimum 2 
lata 

3-11** 

Nieostrożne kierowanie 
pojazdem, nieliczenie się z 
innymi użytkownikami drogi, 
kierowanie pojazdem bez 
należytej staranności i uwagi 

– 5 000 Uznaniowy 3-9 

Kierowanie pojazdem w 
stanie złego samopoczucia w 
wyniku spożycia alkoholu lub 
narkotyków lub pod wpływem 
nadmiernej ilości alkoholu lub 
odmowa oddania próbki do 
analizy 

6 m-cy 5 000 Obowiązkowy 3-11** 

Niezatrzymanie się po 
wypadku lub niezgłoszenie 
wypadku 

6 m-cy  5 000 Uznaniowy 5-10 

Kierowanie pojazdem po 
dyskwalifikacji 

6 m-cy  
Szkocja - rok 

5 000 Uznaniowy 6 

Kierowanie pojazdem w 
przypadku odmowy 
przyznania licencji lub 
cofnięcia licencji z przyczyn 
medycznych 

6 m-cy  5 000 Uznaniowy 3-6 

Kierowanie pojazdem bez 
ubezpieczenia 

– 5 000 
FPN5 - 200 

Uznaniowy 6-8 
FPN- 6 

Kierowanie pojazdem 
niezgodnie z licencją 

3-6 1 000 Uznaniowy 3-6 

Przyspieszanie 
Przekroczenie prędkości 

– 1 000 
      2 500*** 

FPN: 60 

Uznaniowy 3-6 
FPN: 3 

Nierespektowanie świateł  
sygnalizacyjnych 

– 1 000 
FPN: 60 

Uznaniowy 3 

                                                 
5 FPN (Fixed Penalty Notice) - grzywna o ustalonej wysokości nakładana w drodze mandatu. Ten rodzaj grzywny został 

wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1950 r. jako kara za niewielkie wykroczenia związane z parkowaniem. Początkowo 
stosowana tylko przez policję i służby drogowe. Do jej stosowania zostały następnie uprawnione inne służby publiczne, które 
mogą karać tą grzywną za określony rodzaj wykroczeń. W Anglii, Szkocji i Walii policja może ostatnio stosować tę karę 
w przypadku aspołecznych zachowań, co upraszcza i redukuje "papierkową" pracę policji i urzędników gminy.  
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Brak certyfikatu MOT6 
(Ministry of Transport Test) 

– 1 000 
FPN:60 

Uznaniowy _ 

Kierowanie pojazdem bez 
pasów bezpieczeństwa 

– 500 
FPN: 60 

Uznaniowy _ 

Niebezpieczna jazda rowerem – 2 500 – _ 

Nieostrożna jazda rowerem – 1 000 – _ 

Jazda rowerem po chodniku – 500 – _ 

 

Utrudnianie identyfikacji  
kierującego pojazdem 

– 1 000 Uznaniowy 6 

Korzystanie z ręcznego 
telefonu komórkowego 

– 1 000   
     2 500**** 

FPN: 60 

– 3 

 

* W przypadku, gdy sąd orzeknie zakaz kierowania pojazdem (zdyskwalifikuje osobę kierującą 
pojazdem) za popełnienie jednego z tych przestępstw, musi zarządzić ponowne rozszerzone 
badanie. Sądy mają swobodę w kierowaniu na ponowne badania w przypadku innych 
przestępstw, za które są przewidziane punkty karne: powtórne rozszerzone badanie jest w 
przypadku obowiązkowej dyskwalifikacji, a zwykłe badania w przypadku, gdy dyskwalifikacja 
nie jest obowiązkowa. 
 ** Jeśli wyjątkowo niezdyskwalifikowany. 
***  Na autostradzie. 
****  Podczas kierowania autobusem, autokarem lub samochodem ciężarowym. 
 
 
 
 

                                                 
6 MOT – test sprawności pojazdu jest testem sprawdzającym,  czy pojazd kierującego spełnia standardy bezpieczeństwa 

drogowego i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Pierwszy taki test auta jest wymagany dla auta trzyletniego. Następne 
powtarzane są co roku.  Certyfikat MOT jest potwierdzeniem, na podstawie badania pojazdu niewymagającego jego 
demontażu, że auto spełnia minimalne dopuszczalne normy środowiskowe i normy bezpieczeństwa drogowego wymagane 
przez prawo. To, że pojazd zaliczył pomyślnie test nie znaczy wcale, że jest on zdatny do bezpiecznej jazdy w czasie trwania 
ważności certyfikatu. 
Certyfikat MOT nie jest też gwarancją ogólnego stanu mechanicznego pojazdu. Test nie obejmuje przeglądu silnika, sprzęgła 
i skrzyni biegów. 
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Punkty karne – szczegółowe przepisy wynikające z kodeksu drogowego. Kategoria 
wykroczenia za które otrzymuje się punkty karne jest oznaczona odpowiednim kodem,   
np. AC10, CD70 itp. 
 
Spowodowanie wypadku - przestępstwo 

Kod Rodzaj wykroczenia/przestępstwa      Punkty karne 
 
AC10 Niezatrzymanie się po wypadku      5-10 
AC20 Nieudostępnienie danych lub niezgłoszenie wypadku w ciągu 24 godzin  5-10 
AC30 Inne, nieokreślone w kodeksie wykroczenia, które mogą być 
 przyczyną wypadków        4-9 
 
Odebranie prawa jazdy (dyskwalifikacja) 

BA10  Kierowanie pojazdem po odebraniu prawa jazdy na mocy wyroku sądu 6  
BA30  Usiłowanie kierowania po odebraniu prawa jazdy na mocy wyroku sądu 6  
             
Nieostrożne kierowanie pojazdem 
CD10 Kierowanie pojazdem bez należytej staranności i uwagi    3-9 
CD20 Kierowanie pojazdem bez uwzględniania innych użytkowników drogi 3-9 
CD30 Kierowanie pojazdem bez należytej ostrożności i staranności lub bez 
 uwzględniania innych użytkowników drogi     3-9 
CD40 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne kierowanie pojazdem 
 z powodu złej kondycji kierowcy wynikającej ze spożycia alkoholu  3-11 
CD50 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne kierowanie pojazdem z  
 powodu złej kondycji kierowcy wynikającej z pozostawania pod  
 wpływem narkotyków        3-11 
CD60 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne kierowanie pojazdem  
 z powodu przekroczenia limitu  zawartości alkoholu    3-11 
CD70 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne kierowanie pojazdem 
 i uniemożliwianie pobrania próbki do analizy     3-11 

Stan techniczny i nieprawidłowe korzystanie z pojazdu 

CU10 Korzystanie z pojazdu z niesprawnymi hamulcami     3 
CU20 Spowodowanie lub możliwość spowodowania niebezpieczeństwa  
 poprzez nieodpowiednie wykorzystanie pojazdu lub z powodu 
 użycia pojazdu lub akcesoriów (wyłączając hamulce, układ  
 kierowniczy i ogumienie) w niebezpiecznych warunkach   3 
CU30  Kierowanie pojazdem z uszkodzonym ogumieniem    3 
CU40  Kierowanie pojazdem z uszkodzonym układem kierowniczym  3 
CU50  Spowodowanie lub możliwość spowodowania niebezpieczeństwa 
  dla ładunku lub pasażerów        3 
CU80 Używanie telefonu komórkowego trzymanego w ręku 
 podczas kierowania pojazdem      3 
 
 Brawurowe / Niebezpieczne kierowanie pojazdem 

DD40 Niebezpieczne kierowanie pojazdem       3-11 
DD60 Nieumyślne  lub zawinione spowodowanie śmierci podczas  
 kierowania pojazdem         3-11 
DD80 Spowodowanie śmierci poprzez niebezpieczne kierowanie  
 pojazdem         3-11 
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Alkohol lub narkotyki 
 
DR10 Kierowanie pojazdem lub usiłowanie kierowania pojazdem przy  
          zawartości alkoholu we krwi powyżej limitu (0, 8‰)   3-11 
DR20 Kierowanie pojazdem lub usiłowanie kierowania pojazdem w stanie 
          złego samopoczucia po spożyciu  alkoholu      3-11 
DR30 Kierowanie pojazdem lub usiłowanie kierowania pojazdem po  
 odmówieniu poddania się badaniu (próbki do analizy)   3-11 
DR40 Przebywanie w pojeździe z kluczykami przy zawartości alkoholu  
          powyżej limitu normy (potencjalna możliwość uruchomienia i jazdy) 10 
DR50 Przebywanie w pojeździe (z kluczykami od samochodu) w stanie 
          nienadajacym się do kierowania pojazdem z powodu nadużycia alkoholu   10 
DR60 Odmowa poddania się badaniom w okolicznościach innych aniżeli  
 kierowanie pojazdem        10 
DR70 Odmowa pobrania próbki z wydychanego powietrza    4 
DR80 Kierowanie pojazdem lub próba kierowania w stanie nienadającym  
 się do kierowania pojazdem po użyciu narkotyków    3-11 
DR90 Przebywanie w pojeździe z kluczykami do samochodu w stanie  

nienadającym się do kierowania pojazdem z powodu zażycia narkotyków 10 
  
Brak ubezpieczenia - wykroczenie 
 
IN10 Korzystanie z pojazdu nieposiadającego ważnego ubezpieczenia  6-8 
  
 
Przestępstwa związane z prawem jazdy 
 
LC20 Kierowanie pojazdem niezgodnie z przyznaną licencją            3-6 
LC30 Kierowanie pojazdem po złożeniu fałszywej deklaracji  o przydatności 
          przy ubieganiu się o prawo jazdy       3-6 
LC40 Kierowanie pojazdem nieoznakowanym przez niepełnosprawnego  3-6 
LC50 Kierowanie pojazdem po odebraniu kierującemu prawa jazdy bądź  
          odmówienia jego przyznania z przyczyn medycznych   3-6 
  
Inne wykroczenia 
 
MS10 Pozostawienie pojazdu w niebezpiecznym położeniu   3 
MS20 Nielegalne jechanie na tylnym siodełku (jednoślad)    3 
MS30 Niewłaściwe używanie (do gier i zabaw)     2 
MS40 Kierowanie pojazdem z wadą wzroku i odmowa poddania 
 się badaniom         3 
MS50 Urządzanie wyścigów na autostradzie     3-11 
MS60 Wykroczenia nie objęte innymi kodami             wedle     
         właściwości 
MS70 Kierowanie pojazdem z wadą wzroku      3 
MS80 Odmowa poddania się badaniu wzroku      3  
MS90 Nieudzielenie informacji o tożsamości kierowcy itp.    3 
  
Przestępstwa na autostradzie 
 
MW10 Naruszenie specjalnych przepisów drogowych (wyłączając  
 ograniczenia prędkości)        3 
 
Przejścia dla pieszych 
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PC10 Naruszenie przepisów dotyczących pieszych      3 
PC20 Naruszenie przepisów dotyczących pieszych i poruszającego się  
          pojazdu          3 
PC30 Naruszenie przepisów dotyczących pieszych i pojazdu  
          unieruchomionego        3 
          
Ograniczenia prędkości 
 
SP10 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu ciężarowego  3-6 
SP20 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości innego typu pojazdu  
        (wyłączając pojazdy ciężarowe i osobowe)     3-6 
SP30 Przekroczenie ustawowego ograniczenia prędkości na drogach  
         publicznych           3-6 
SP40 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu osobowego    3-6 
SP50 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na autostradzie   3-6 
SP60 Nieokreślone w kodeksie wykroczenia spowodowane przekroczeniem  
         prędkości         3-6 
  
Kierunek ruchu i znaki 
TS10 Nierespektowanie sygnalizacji świetlnej     3 
TS20 Nierespektowanie podwójnej linii ciągłej      3 
TS30 Nierespektowanie znaku STOP       3 
TS40 Nierespektowanie kierunku jazdy wskazanego przez policjanta   3 
TS50 Nierespektowanie znaków ruchu (nie licząc: znaku STOP, sygnalizacji 

świetlnej lub podwójnej linii ciągłej)      3 
TS60 Nierespektowanie znaków na przejściach przy szkołach   3 
TS70 Inne – dotyczące nieprzestrzegania znaków dotyczących kierunku jazdy 3 
  
Kodeks specjalny 
TT99 Oznacza dyskwalifikację w ramach procedury totting-up  

(sumowanie punktów karnych za wykroczenia drogowe). 
Jeśli suma punktów karnych osiąga 12 lub więcej w ciągu trzech lat,  
kierowca podlega dyskwalifikacji. 

  
Kradzież lub bezprawne przywłaszczenie pojazdu 
UT50 Bezprawne przywłaszczenie pojazdu z użyciem siły    3-11 
  
Pomocnictwo, podżeganie, doradztwo lub zamawianie wykonania 
przestępstwa          2 
 
Spowodowanie lub umożliwienie dokonanie przestępstwa    4 
 
Podżeganie do popełnienia przestępstwa      6 
 

Średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii w 2010 r. wyniosło około 3000 funtów brutto. 
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Źródła: 

Austria 

http://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1100913%2C%2C 

 

Belgia 

http://www.code-de-la-route.be/sections/ar/ar-010906-oi/798-art1-14-v15-798 

http://www.code-de-la-route.be/sections/ar/ar-240397/613-art1-10 

http://www.code-de-la-route.be/sections/ar/ar-190700/679-annexe1-v15-679 

http://www.mon-assurance-auto.be/amendes-circulation-belgique.html 

 

Francja  

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - http://www.interieur.gouv.fr 

Strona internetowa: http://www.securite-routiere.gouv.fr 

Kodeks drogowy: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) – Narodowy Instytut Badań 

Statystycznych i Ekonomicznych) : http://www.insee.fr 

 

Holandia 

http://www.twojaeuropa.pl/ 

http://www.motofakty.pl/artykul/mandat_za_granica.html 

http://auto-w-podrozy.wieszjak.pl/przepisy-drogowe-w-europie 

http://podroze.auto-swiat.pl 

http://addcar.pl/porady/czytaj/55_Taryfikator-mandatw--ile-i-za-co-zapacisz-w-polsce-i-

zagranic.html 

 

Luksemburg 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_route/AGD_23_NOVEMBRE_19

55.pdf  

http://www.mt.public.lu/transports/circulation/code/index.html 
  

 

Niemcy 

http://www.bussgeldkataloge.de/ 
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Norwegia 

http://nortus.pinger.pl/m/480183/Mandaty-w-Norwegii-za-zlamanie-przepisow-drogowych 

http://www.twojaeuropa.pl/ 

http://podroze.auto-swiat.pl 

http://www.norwegofil.pl/Turystyka/Porady-i-wskazowki/Przepisy-drogowe-ograniczenia-

predkosci-oplaty.html 

http://www.odyssei.com/pl/travel/norwegia.php 

 

Słowacja 

http://www.twojaeuropa.pl/ 

http://podroze.auto-swiat.pl 

http://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/aktualnosci,europa,269.html 

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/na_slowacji_obowiazuje_nowy_kodeks_drogowy_8792.ht

ml 

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/ruch-drogowy/informacje-dla-uzytkownikow-

drog/uchdrogowynaowacji/ 

 

Szwecja 

http://www.drogaibezpieczenstwo.org.pl/sub,pl,jak-bezpiecznie-jezdzic-po-szwedzkich-i-

polskich-drogach.html 

http://www.swedenabroad.com 

http://szwecja.lovetotravel.pl 

http://www.szwecja.filo.pl/index.php?id=kierowcy 

http://www.twojaeuropa.pl/ 

http://podroze.auto-swiat.pl 

 

Wielka Brytania 

Driving Licence Offence Codes: http://www.licencecheck.co.uk/offense_codes 

Maximum Penalties for Motoring Offences: Motor Lawyers, http://www.lawontheweb.co.uk 

http://www.drivingban.co.uk/drivingoffencespenalties.htm 

 

 
Opracowanie: 
Artur Dragan 
Danuta Małgorzata Korzeniowska 
Andrzej Krasnowolski 
Ewa Fibingier - praktykantka 
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych 


